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Λαμία,   1 / 7 / 2021 

Αριθμ. πρωτ.: 26700   

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου τέλους 2%». 

 

Ι. 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ – 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ Ο.Ε., που εδρεύει στη Λαμία, οδός Καραϊσκάκη,  αριθμός  25 και 

εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί και εκμεταλλεύεται στην περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων, 

όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, 

επιχείρηση «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (σχετική είναι η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2806/1020/2401/12-

γ/23-6-1993 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος). 

Μετά από έλεγχο, που διενεργήθηκε από αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, 

διαπιστώθηκε ότι με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. χρήσης έτους 2007 δήλωσε 

ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση της επιχείρησής της και δεν κατέβαλε τέλος 2%, 

για το έτος αυτό (σχετική είναι η από 16-3-2009 έκθεση ελέγχου). Έτσι, έγινε εγγραφή 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% ποσού 3.730,00 ευρώ. Από το ποσό 

αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, έχει καταβληθεί ποσοστό 28,67%, ήτοι ποσό 1.069,51 ευρώ. 

 2. Με τη με Α.Π.Κ. : 304/2009 προσφυγή της στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, η εταιρεία, ζήτησε να ακυρωθούν, εξαφανισθούν, άλλως μεταρρυθμιστούν η υπ΄ 

αριθμ. 58/2009 φορολογική εγγραφή της στο βεβαιωτικό κατάλογο οικονομικού έτους 2009, 

για δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της οικονομικής χρήσης 2007 ύψους 

3.730,33 ευρώ, η συγκοινοποιούμενη με το απόσπασμα εγγραφής από 16-3-2009 έκθεση 
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ελέγχου των ελεγκτών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και 

κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη του Δήμου 

Λαμιέων. 

 3. Με την υπ΄αριθμ. Α919/2017 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας η υπόθεση αναπέμπεται στο Δήμο Λαμιέων, προκειμένου 

το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της διαφοράς να εξεταστεί 

από το αρμόδιο όργανο .  

4. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18565 / 13-5-2021 αίτησή της η ως άνω εταιρεία ζητεί , 

για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί συμβιβαστικά – εξώδικα η 

εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Και ειδικότερα, ο Δήμος Λαμιέων 

να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της άνω φορολογικής εγγραφής της, 

σύμφωνα με το αιτιολογικό σχετικών αποφάσεων του Διοικητικών Δικαστηρίων. Ακόμη, στην 

περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά της, δηλώνει ότι θα παραιτηθεί τόσο από το 

δικόγραφο της ως άνω προσφυγής της, καθώς και από τη διεκδίκηση για επιστροφή 

οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων  για την αιτία 

αυτή. 

 

ΙΙ. 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του Δήμου Λαμιέων, που 

υπάγονται στο ένδικο δημοτικό τέλος 2% ή 5%, έχουν προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων, με κύριο λόγο την παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, 

όταν από συμπεριφορά του Δήμου Λαμιέων, εκδηλωθείσα με θετικές ενέργειες, 

δημιουργήθηκε σ’ εκείνους - φορολογούμενους σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι 

δεν υπόκειται στο φόρο αυτό, με συνέπεια να μην τον επιρρίπτουν στην κατανάλωση, 

ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός σε βάρος τους φόρου για 

παρελθόντα  χρόνο,  εφόσον  η  φορολογική  αυτή  επιβάρυνση  θα  μπορούσε να  θέσει  σε 

κίνδυνο  την  οικονομική  σταθερότητα και βιωσιμότητα των  επιχειρήσεών τους.  

Ειδικότερα, επικαλούνται την υπ’ αριθμ. 308/14-5-2003 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να 

καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να διαγραφεί από τους καταλόγους…», η οποία 

ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή  ανακλήθηκε. 

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων της Υπηρεσίας μας, οι εγγραφές 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων για το δημοτικό τέλος 2% ή 5%, που 

αφορούσαν τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, έγιναν με τις επίδικες 

αναδρομικές εγγραφές τα έτη 2008, 2009 και 2010, κατόπιν εκθέσεων ελέγχων των 

αρμοδίων οργάνων κατά τα ίδια έτη. 



Σελίδα 3 από 8 
 

3. Με τις προσφυγές τους ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, οι επαγγελματίες 

ισχυρίζονται  ότι : 

α) από το έτος 2003,  μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών εγγραφών 

τα έτη 2008, 2009 και 2010, ουδέποτε περιελήφθησαν στους εκάστοτε ψηφισθέντες 

προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την είσπραξη του 

δημοτικού τέλους 2%  ή  5%,  

β) τους χορηγούνταν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες 

πιστοποιητικά περί μη οφειλής στον Δήμο, για την χορήγηση ή την ανανέωση αδειών 

(λειτουργίας,  χρήσης μουσικών οργάνων κ.λ.π.) μόνο με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών 

οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για 

χορήγηση αδειών κ.λ.π.) χωρίς καθόλου να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο ούτε 

να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2% ή 

5% . 

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ , αρμόδια για χορήγηση 

στοιχείων είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων .  

γ) Τέλος, ισχυρίζονται ότι λόγω της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ο καταλογισμός 

αυτός για τα παρελθόντα έτη, εξαιτίας του τεράστιου συνολικού ύψους των αναδρομικά 

επιβληθέντων τελών σε σχέση με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με 

βεβαιότητα σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα  και εν τέλει την βιωσιμότητά τους. 

 

ΙIΙ. 1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134),το άρθρο 10 ν .4625/2019 (ΦΕΚ Α 139), το άρθρο 177 

ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167), το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53) αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12.10.2020) ορίζεται ότι : « 1. Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 

αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : ……… ι) Αποφασίζει για την 

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

Επίσης, αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης, που έχει ως αντικείμενο ποσό 

έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του 

ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν 

επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 

οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί 
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με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 

άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά 

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

Δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η 

αρμοδιότητα ασκείται από το Δημοτικό Συμβούλιο….…». 

Με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται στους Δήμους η αρμοδιότητα να συνάπτουν 

εξώδικους συμβιβασμούς ήτοι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους, 

προκειμένου να επέλθει επίλυση μίας έριδας ή μίας αβεβαιότητας όσο αφορά κάποια έννομη 

σχέση (άρθρο 871 Α.Κ.), με αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς όμως την επίβλεψη και τις 

εγγυήσεις δικαιοδοτικού οργάνου (Ε.Σ. Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών VII  ΤΜ. 

Πράξη 149/2019, 86/2018 κ.α.). 

2. Στην αριθ. οικ. 45351/12-11-2013 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. , με θέμα «Εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών» σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι : «O εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει 

τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των 

διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του Δήμου εναπόκειται αποκλειστικά 

στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής / Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν 

τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον Δήμο από 

άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, 

κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος 

θα προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στο διεκδικούντα 

αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το Δήμο και στο Δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς : Η δικαστική 

επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη 

οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η 

δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους 

τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση 

διαφυγόντων κερδών ή / και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον 

πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου 

συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι 

που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. , ν. 3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι 

και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε 
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είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη 

αποζημίωση του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την 

πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό 

προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός 

απονομής δικαιοσύνης... .». 

3. Περαιτέρω, κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η ατομική διοικητική πράξη 

από την έναρξη της ισχύος της και για όσο διάστημα ισχύει έως ότου ακυρωθεί δικαστικά ή 

ανακληθεί, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν νομικές 

πλημμέλειες. Αυτό ισχύει και αν ακόμη η πράξη πάσχει από παρανομία και την καλύπτει έως 

ότου αυτή ακυρωθεί δικαστικά. Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων αφορά τόσο τις 

κανονιστικές όσο και τις ατομικές διοικητικές πράξεις και συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά 

που καθορίζει (η ενέργεια ή η παράλειψη που επιτάσσει) και γενικότερα η ρύθμιση την οποία 

θεσπίζει, είναι το χωρίς άλλο υποχρεωτική, δηλαδή εκτελείται χωρίς να χρειάζεται άλλη 

διαδικασία και ειδικότερα χωρίς να απαιτείται η έκδοση προηγούμενης δικαστικής 

απόφασης. Πρόκειται για προνόμιο της δημόσιας διοίκησης που συνίσταται στη δυνατότητά 

της να ενεργεί αυτεπαγγέλτως. Το χαρακτηριστικό αυτό της διοικητικής πράξης αποτελεί 

συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου, ενώ η εκτελεστότητα 

αφορά τόσο τη Δημόσια Διοίκηση και τα όργανά της όσο και τους διοικουμένους.  

4. Το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κρίνει,  

σχετικά με την επιβολή φόρου επιρριπτομένου στην κατανάλωση, όπως και το εν λόγω 

ένδικο τέλος του ν. 2539/1997, πως όταν από συμπεριφορά της Διοικήσεως, εκδηλωθείσα 

με θετικές ενέργειες των οργάνων της και όχι απλώς με την αδράνειά τους, δημιουργείται επί 

μακρό χρονικό διάστημα στο διοικούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση για την 

έλλειψη φορολογικής ή ασφαλιστικής υποχρέωσής του, δεν είναι επιτρεπτή από τις αρχές 

της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης η αναδρομική επιβολή της, για 

το χρονικό διάστημα για το οποίο δημιουργήθηκε σ` αυτόν η εν λόγω εύλογη πεποίθηση, 

εφόσον αυτή θα μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να θέσει 

σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα (βλ. ΣτΕ 8/2016, 2828/2016, 2582/2015, adhoc 

791/1994 κ.α. 4064/2013,232/2012, 1345/2008 7μ., 1046/2006, 4227/1998, 1479/1995 7μ., 

1183/1989 πρβλ. και ΔΕΕ 10.12.2015, C-427/14, ECLI:EU:C:2015:803, ..., σκέψη 44, ΔΕΕ 

16.3.2017, C-47/2016, .......... σκ. 28, ΔΕΕ 18.10.2007, C-173/06, .....σκ. 31 ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ»). 

5. Όσο αφορά το Δήμο μας, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με τις υπ΄ αριθμ. 

Α16/2020 και Α259/2020 αποφάσεις του κατόπιν σχετικών εφέσεων, κρίνοντας τελεσίδικα 

επί προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας, εξαφάνισε τις πρωτόδικες αποφάσεις και 
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ακύρωσε φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων τέλους 

2% και οικονομικού έτους 2008 (χρήση ετών 2003 έως και 2006),  με την αιτιολογία ότι ο 

αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των επιχειρηματιών είναι μη 

νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων και το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, με την υπ΄ αριθμ. 430/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή προσφυγή (όμοια)  

επιχείρησης του Δήμου μας και ακύρωσε εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου 

Λαμιέων έτους 2008, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. 

 

ΙV. 1. Η προαναφερόμενη αρ. 308/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να 

διαγραφεί από τους καταλόγους…», ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε και 

ως εκ τούτου παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν νομικές 

πλημμέλειες.  Ακολούθως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες στηριζόμενες στην απόφαση αυτή, από το 

έτος 2003 μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών εγγραφών τα έτη 2008, 2009 

και 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών : α) δεν 

συμπεριελάμβαναν στους εκάστοτε ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα 

προσδοκώμενα έσοδα από την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% ή  5%, β) χορηγούσαν 

σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες πιστοποιητικά περί μη οφειλής στο 

Δήμο, για την χορήγηση ή την ανανέωση αδειών (λειτουργίας, χρήσης μουσικών οργάνων 

κλπ) μόνον με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για 

κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για χορήγηση αδειών κ.λ.π.) , χωρίς καθόλου 

να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο ούτε να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά 

από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2% και 5% .  

2. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δεχόμενο τις προσφυγές και ακυρώνοντας τις 

φορολογικές εγγραφές για το ένδικο τέλος, στηρίχθηκε στα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα 

και έκρινε ότι ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των επιχειρηματιών 

είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου, γιατί αφενός μεν με τις ενέργειές του αυτές ο Δήμος 

δημιούργησε στους επιχειρηματίες τη σταθερή πεποίθηση ότι δεν οφείλουν το ένδικο βάρος 

και δεν είχαν δικαίωμα να το εισπράξουν από τους πελάτες τους και αφετέρου γιατί σε εποχή 

βαθύτατης κρίσης ο καταλογισμός αυτός, λόγω του μεγάλου ύψους των συνολικώς 

επιβληθέντων τελών σε σχέση με το είδος (εστιατόρια στην επαρχία) και την οικονομική 
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δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με βεβαιότητα σε άμεσο κίνδυνο την 

επαγγελματική τους σταθερότητα και εν τέλει την βιωσιμότητά τους .  

Ομοίως έκρινε και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έτσι ώστε πλέον να αλλάζουν τα μέχρι 

πρόσφατα νομολογικά δεδομένα υπέρ των επιχειρηματιών – προσφευγόντων κατά του 

Δήμου Λαμιέων. 

Επισημαίνεται ότι οι ασκηθείσες προσφυγές και εφέσεις όλων των επιχειρηματιών 

του Δήμου μας στηρίζονται στα ίδια νομικά επιχειρήματα και αφορούν  όμοια πραγματικά 

περιστατικά, που περιγράφονται παραπάνω στην παρ. ΙΙ 3 – όπως και οι υποθέσεις που 

έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά αλλά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

3. Η προτεινόμενη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της προσφεύγουσας 

εταιρείας και του Δήμου Λαμιέων με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18565 / 13-5-2021 αίτησή της, 

έτσι όπως προτείνεται, είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, αφού σε περίπτωση που 

γίνει δεκτή η προσφυγή της - όπως πιθανολογείται με βεβαιότητα κατά τα ως άνω και στην 

περίπτωση δε αυτή ενδέχεται να επιβληθεί σε βάρος του Δήμου Λαμιέων  δικαστική δαπάνη- 

αφενός μεν θα ακυρωθεί η φορολογική εγγραφής της από τους βεβαιωτικούς καταλόγους 

του Δήμου αφετέρου δε θα πρέπει ο Δήμος Λαμιέων να της επιστρέψει το ήδη από εκείνη 

καταβληθέν ποσό, ποσοστό 28,67% επί της φορολογικής εγγραφής της ποσού 

3.730,00 ευρώ, ήτοι ποσό 1.069,51 ευρώ. 

Αντίθετα, στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, της κατάργησης 

της δίκης και συνακόλουθα των αμοιβαίων υποχωρήσεων, ο Δήμος δύναται αφενός να 

ωφεληθεί από την παραίτηση της αιτούσας εταιρείας από τη διεκδίκηση για επιστροφή του 

ανωτέρω χρηματικού ποσού, που αυτή έχει ήδη καταβάλει στον Δήμο για την αιτία αυτή και 

αφετέρου να μην επιβαρυνθεί με τη δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου 

κατά την εκπροσώπησή του στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όπου πιθανολογείται – μετά 

βεβαιότητας επί του προκείμενου - ότι θα γίνει δεκτή η προσφυγή . 

 

V. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, τη 

διαμορφωθείσα νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων, τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που κατόπιν αντίστοιχων εφέσεων - κρίνοντας τελεσίδικα επί όμοιων 

προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας - εξαφάνισαν τις πρωτόδικες αποφάσεις και 

ακύρωσαν φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

τέλους 2% ή 5% αλλά και αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και με τα 

περιγραφόμενα δεδομένα και παραδοχές έχουμε τη γνώμη ότι  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαμιέων, αρμόδια κατ΄ άρθρο 72 του ν. 3852/2010, πρέπει να αποδεχθεί την 
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υπ΄αριθμ. πρωτ. 18565 / 13-5-2021 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΑΚΤΑΝΗΣ Ο.Ε.» , που εδρεύει στη Λαμία, 

οδός Καραϊσκάκη, αριθμός 25  και εκπροσωπείται νόμιμα, για συμβιβαστική – εξώδικη 

επίλυση μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως 

μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 58/2009 φορολογική εγγραφή της επί των ακαθαρίστων 

εσόδων της οικονομικής χρήσης 2007, με την ταυτόχρονη δήλωση της παραίτησής της : 

α) από το δικόγραφο της από 30-4-2009 και  με Α.Π.Κ. : 304/2009 προσφυγής της 

ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, καθώς και β) από τη διεκδίκηση για 

επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο  Δήμο Λαμιέων 

για την αιτία αυτή. 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Εξώδικος συμβιβασμός για φορολογική εγγραφή τέλους 2%, έπειτα από 

την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18565 / 13-5-2021 αίτηση ομόρρυθμης εταιρείας .  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. H από 30-4-2009 και με Α.Π.Κ. : 304 / 2009 , στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγή ομόρρυθμης εταιρείας, για την ακύρωση, εξαφάνιση, 

άλλως μεταρρύθμιση  της  με αύξοντα αριθμό 58 εγγραφής της στον 11.533 χρηματικό 

κατάλογο του Δήμου Λαμιέων του οικονομικού  έτους 2009, ποσού 3.730,33 ευρώ, για 

δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της  . 

2. Με την την υπ΄ αριθμ. Α919/2017 προδικαστική απόφαση του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας η υπόθεση αναπέμπεται στο Δήμο 

Λαμιέων, προκειμένου το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς να εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο . 

3. Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18565 / 13-5-2021  αίτηση η ομόρρυθμη 

εταιρεία ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί 

συμβιβαστικά – εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. 

Ειδικότερα ο Δήμος Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της 

υπ΄ αριθμ. 58 / 2009 φορολογικής εγγραφής της, σύμφωνα με το αιτιολογικό των σχετικών 

αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων . Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά 

της, δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 30-4-2009 και με Α.Π.Κ. : 304 / 

2009 , στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγής της , καθώς και από τη 
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διεκδίκηση για επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα 

καταβάλει στον Δήμο Λαμιέων για την αιτία αυτή . 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, η εταιρεία  έχει καταβάλει το ποσό των 1.069,51 ευρώ, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,67%  επί της συνολικής οφειλής της για την αιτία αυτή. 

4. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26700 / 1-7-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

5. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 

23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιη’ ,  ιθ΄ και παρ. 2 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) . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις άρθρου 72 παρ. 

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

άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. 

ιη’ ,  ιθ΄ και παρ. 2 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 την αποδοχή της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 18565 / 13-5-2021  αίτησης της ομόρρυθμης εταιρείας για συμβιβαστική – εξώδικη 

επίλυση μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως 

μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 58 / 2009 φορολογική εγγραφή της επί των ακαθαρίστων 

εσόδων του οικονομικού έτους 2009, με την ταυτόχρονη δήλωση της ομόρρυθμης 

εταιρείας περί παραίτησης : 1) από το δικόγραφο της από 30-4-2009 και με Α.Π.Κ. : 

304 / 2009 , στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγής της και 2) από τη 

διεκδίκηση για την επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι 

σήμερα καταβάλει στον Δήμο Λαμιέων  για την αιτία αυτή . 

                                                                                Λαμία,  1 / 7 / 2021 

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

            Νομικός  Σύμβουλος 
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Λαμία, 01/ 07/  2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 26725 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου τέλους 2%» 

 

Ι. 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΤΣΑ 

ΣΟΥΡΡΗ Ο.Ε. , που εδρεύει στη Λαμία, οδός Κύπρου,  αριθμός  19 και εκπροσωπείται 

νόμιμα, διατηρεί και εκμεταλλεύεται στην περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων, όπου ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιχείρηση «ΚΑΦΕ-

ΟΥΖΕΡΙ» (σχετική είναι η υπ΄αριθμ. πρωτ. 37823/23-9-2004 άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας καταστήματος). 

Μετά από έλεγχο, που διενεργήθηκε από αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, 

διαπιστώθηκε ότι με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. χρήσης ετών 2004, 2005, 2006 

δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση της επιχείρησής της και δεν κατέβαλε 

τέλος 2%, για το έτος αυτό (σχετική είναι η από 16-4-2008 έκθεση ελέγχου). Έτσι, έγινε 

εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% ποσού 8.009,77 ευρώ. Από 

το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει καταβληθεί ποσοστό 4,58%, ήτοι ποσό 366,84 ευρώ. 

 2. Με τη με Α.Π.Κ. : 207/2008 προσφυγή της στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, η εταιρεία, ζήτησε να ακυρωθούν, εξαφανισθούν, άλλως μεταρρυθμιστούν η υπ΄ 

αριθμ. 277/2008 φορολογική εγγραφή της στο βεβαιωτικό κατάλογο οικονομικού έτους 2008, 

για δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των οικονομικών χρήσεων 2004, 2005, 

2006 ύψους 8.009,77 ευρώ, η συγκοινοποιούμενη με το απόσπασμα εγγραφής από 16-4-
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2008 έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη του 

Δήμου Λαμιέων. 

 3. Με την υπ΄αριθμ. Α455/2017 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας η υπόθεση αναπέμπεται στο Δήμο Λαμιέων, προκειμένου 

το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της διαφοράς να εξεταστεί 

από το αρμόδιο όργανο .  

             Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 28/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων έτους 2018, 

σχετικά με τη με Α.Π.Κ. : 207/2008 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΤΣΑ ΣΟΥΡΡΗ Ο.Ε.»  δεν επήλθε συμβιβασμός .  

Νέα δικάσιμος για την συζήτηση της προσφυγής (κατόπιν της αριθμ. Α455/2017 

προδικαστικής απόφασης) ορίστηκε ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας –Τμήματος  Β’  αρχικά η  05-9-2019 και κατόπιν αναβολών, η προσφυγή θα 

συζητηθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2021   . 

 

4. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18527 / 13-5-2021 αίτησή της η ως άνω εταιρεία ζητεί , 

για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί συμβιβαστικά – εξώδικα η 

εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Και ειδικότερα, ο Δήμος Λαμιέων 

να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της άνω φορολογικής εγγραφής της, 

σύμφωνα με το αιτιολογικό σχετικών αποφάσεων του Διοικητικών Δικαστηρίων. Ακόμη, στην 

περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά της, δηλώνει ότι θα παραιτηθεί τόσο από το 

δικόγραφο της ως άνω προσφυγής της, καθώς και από τη διεκδίκηση για επιστροφή 

οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων  για την αιτία 

αυτή. 

 

ΙΙ. 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του Δήμου Λαμιέων, που 

υπάγονται στο ένδικο δημοτικό τέλος 2% ή 5%, έχουν προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων, με κύριο λόγο την παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, 

όταν από συμπεριφορά του Δήμου Λαμιέων, εκδηλωθείσα με θετικές ενέργειες, 

δημιουργήθηκε σ’ εκείνους - φορολογούμενους σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση ότι 

δεν υπόκειται στο φόρο αυτό, με συνέπεια να μην τον επιρρίπτουν στην κατανάλωση, 

ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός σε βάρος τους φόρου για 

παρελθόντα  χρόνο,  εφόσον  η  φορολογική  αυτή  επιβάρυνση  θα  μπορούσε να  θέσει  σε 

κίνδυνο  την  οικονομική  σταθερότητα και βιωσιμότητα των  επιχειρήσεών τους.  
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Ειδικότερα, επικαλούνται την υπ’ αριθμ. 308/14-5-2003 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να 

καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να διαγραφεί από τους καταλόγους…», η οποία 

ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή  ανακλήθηκε. 

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων της Υπηρεσίας μας, οι εγγραφές 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων για το δημοτικό τέλος 2% ή 5%, που 

αφορούσαν τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, έγιναν με τις επίδικες 

αναδρομικές εγγραφές τα έτη 2008, 2009 και 2010, κατόπιν εκθέσεων ελέγχων των 

αρμοδίων οργάνων κατά τα ίδια έτη. 

3. Με τις προσφυγές τους ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, οι επαγγελματίες 

ισχυρίζονται  ότι : 

α) από το έτος 2003,  μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών εγγραφών 

τα έτη 2008, 2009 και 2010, ουδέποτε περιελήφθησαν στους εκάστοτε ψηφισθέντες 

προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την είσπραξη του 

δημοτικού τέλους 2%  ή  5%,  

β) τους χορηγούνταν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες 

πιστοποιητικά περί μη οφειλής στον Δήμο, για την χορήγηση ή την ανανέωση αδειών 

(λειτουργίας,  χρήσης μουσικών οργάνων κ.λ.π.) μόνο με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών 

οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για 

χορήγηση αδειών κ.λ.π.) χωρίς καθόλου να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο ούτε 

να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2% ή 

5% . 

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ , αρμόδια για χορήγηση 

στοιχείων είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων .  

γ) Τέλος, ισχυρίζονται ότι λόγω της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ο καταλογισμός 

αυτός για τα παρελθόντα έτη, εξαιτίας του τεράστιου συνολικού ύψους των αναδρομικά 

επιβληθέντων τελών σε σχέση με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με 

βεβαιότητα σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα  και εν τέλει την βιωσιμότητά τους. 

 

ΙIΙ. 1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134),το άρθρο 10 ν .4625/2019 (ΦΕΚ Α 139), το άρθρο 177 

ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167), το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53) αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12.10.2020) ορίζεται ότι : « 1. Η 

Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες 
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αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : ……… ι) Αποφασίζει για την 

υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. 

Επίσης, αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης, που έχει ως αντικείμενο ποσό 

έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του 

ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν 

επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, 

αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών 

οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί 

με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την 

άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά 

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

Δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας 

συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η 

αρμοδιότητα ασκείται από το Δημοτικό Συμβούλιο….…». 

Με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται στους Δήμους η αρμοδιότητα να συνάπτουν 

εξώδικους συμβιβασμούς ήτοι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους, 

προκειμένου να επέλθει επίλυση μίας έριδας ή μίας αβεβαιότητας όσο αφορά κάποια έννομη 

σχέση (άρθρο 871 Α.Κ.), με αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς όμως την επίβλεψη και τις 

εγγυήσεις δικαιοδοτικού οργάνου (Ε.Σ. Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών VII  ΤΜ. 

Πράξη 149/2019, 86/2018 κ.α.). 

2. Στην αριθ. οικ. 45351/12-11-2013 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. , με θέμα «Εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών» σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι : «O εξώδικος συμβιβασμός προϋποθέτει 

τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των 

διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του Δήμου εναπόκειται αποκλειστικά 

στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής / Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν 

τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή «ενθάρρυνσης») προς τον Δήμο από 

άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, 

κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών περιστατικών από το κατά 

περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος 

θα προχωρήσει σε εξώδικο συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι 

θετικές επιπτώσεις που ο συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στο διεκδικούντα 

αποζημίωση αλλά και στον ίδιο το Δήμο και στο Δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς : Η δικαστική 

επίλυση της διαφοράς είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη 
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οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η 

δαπάνη του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους 

τόκους, ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση 

διαφυγόντων κερδών ή / και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον 

πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου 

συμβιβασμού εκ μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι 

που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. , ν. 3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι 

και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε 

είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη 

αποζημίωση του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την 

πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό 

προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός 

απονομής δικαιοσύνης... .». 

3. Περαιτέρω, κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η ατομική διοικητική πράξη 

από την έναρξη της ισχύος της και για όσο διάστημα ισχύει έως ότου ακυρωθεί δικαστικά ή 

ανακληθεί, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν νομικές 

πλημμέλειες. Αυτό ισχύει και αν ακόμη η πράξη πάσχει από παρανομία και την καλύπτει έως 

ότου αυτή ακυρωθεί δικαστικά. Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων αφορά τόσο τις 

κανονιστικές όσο και τις ατομικές διοικητικές πράξεις και συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά 

που καθορίζει (η ενέργεια ή η παράλειψη που επιτάσσει) και γενικότερα η ρύθμιση την οποία 

θεσπίζει, είναι το χωρίς άλλο υποχρεωτική, δηλαδή εκτελείται χωρίς να χρειάζεται άλλη 

διαδικασία και ειδικότερα χωρίς να απαιτείται η έκδοση προηγούμενης δικαστικής 

απόφασης. Πρόκειται για προνόμιο της δημόσιας διοίκησης που συνίσταται στη δυνατότητά 

της να ενεργεί αυτεπαγγέλτως. Το χαρακτηριστικό αυτό της διοικητικής πράξης αποτελεί 

συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου, ενώ η εκτελεστότητα 

αφορά τόσο τη Δημόσια Διοίκηση και τα όργανά της όσο και τους διοικουμένους.  

4. Το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κρίνει,  

σχετικά με την επιβολή φόρου επιρριπτομένου στην κατανάλωση, όπως και το εν λόγω 

ένδικο τέλος του ν. 2539/1997, πως όταν από συμπεριφορά της Διοικήσεως, εκδηλωθείσα 

με θετικές ενέργειες των οργάνων της και όχι απλώς με την αδράνειά τους, δημιουργείται επί 

μακρό χρονικό διάστημα στο διοικούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση για την 

έλλειψη φορολογικής ή ασφαλιστικής υποχρέωσής του, δεν είναι επιτρεπτή από τις αρχές 

της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης η αναδρομική επιβολή της, για 

το χρονικό διάστημα για το οποίο δημιουργήθηκε σ` αυτόν η εν λόγω εύλογη πεποίθηση, 
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εφόσον αυτή θα μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες σε κάθε περίπτωση συνθήκες, να θέσει 

σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα (βλ. ΣτΕ 8/2016, 2828/2016, 2582/2015, adhoc 

791/1994 κ.α. 4064/2013,232/2012, 1345/2008 7μ., 1046/2006, 4227/1998, 1479/1995 7μ., 

1183/1989 πρβλ. και ΔΕΕ 10.12.2015, C-427/14, ECLI:EU:C:2015:803, ..., σκέψη 44, ΔΕΕ 

16.3.2017, C-47/2016, .......... σκ. 28, ΔΕΕ 18.10.2007, C-173/06, .....σκ. 31 ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ»). 

5. Όσο αφορά το Δήμο μας, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με τις υπ΄ αριθμ. 

Α16/2020 και Α259/2020 αποφάσεις του κατόπιν σχετικών εφέσεων, κρίνοντας τελεσίδικα 

επί προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας, εξαφάνισε τις πρωτόδικες αποφάσεις και 

ακύρωσε φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων τέλους 

2% και οικονομικού έτους 2008 (χρήση ετών 2003 έως και 2006),  με την αιτιολογία ότι ο 

αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των επιχειρηματιών είναι μη 

νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων και το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, με την υπ΄ αριθμ. 430/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή προσφυγή (όμοια)  

επιχείρησης του Δήμου μας και ακύρωσε εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου 

Λαμιέων έτους 2008, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. 

 

ΙV. 1. Η προαναφερόμενη αρ. 308/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να 

διαγραφεί από τους καταλόγους…», ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε και 

ως εκ τούτου παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν νομικές 

πλημμέλειες.  Ακολούθως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες στηριζόμενες στην απόφαση αυτή, από το 

έτος 2003 μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών εγγραφών τα έτη 2008, 2009 

και 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών : α) δεν 

συμπεριελάμβαναν στους εκάστοτε ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα 

προσδοκώμενα έσοδα από την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% ή  5%, β) χορηγούσαν 

σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες πιστοποιητικά περί μη οφειλής στο 

Δήμο, για την χορήγηση ή την ανανέωση αδειών (λειτουργίας, χρήσης μουσικών οργάνων 

κλπ) μόνον με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για 

κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για χορήγηση αδειών κ.λ.π.) , χωρίς καθόλου 

να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο ούτε να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά 

από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2% και 5% .  
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2. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δεχόμενο τις προσφυγές και ακυρώνοντας τις 

φορολογικές εγγραφές για το ένδικο τέλος, στηρίχθηκε στα ανωτέρω πραγματικά δεδομένα 

και έκρινε ότι ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των επιχειρηματιών 

είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης 

εμπιστοσύνης του διοικούμενου, γιατί αφενός μεν με τις ενέργειές του αυτές ο Δήμος 

δημιούργησε στους επιχειρηματίες τη σταθερή πεποίθηση ότι δεν οφείλουν το ένδικο βάρος 

και δεν είχαν δικαίωμα να το εισπράξουν από τους πελάτες τους και αφετέρου γιατί σε εποχή 

βαθύτατης κρίσης ο καταλογισμός αυτός, λόγω του μεγάλου ύψους των συνολικώς 

επιβληθέντων τελών σε σχέση με το είδος (εστιατόρια στην επαρχία) και την οικονομική 

δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με βεβαιότητα σε άμεσο κίνδυνο την 

επαγγελματική τους σταθερότητα και εν τέλει την βιωσιμότητά τους .  

Ομοίως έκρινε και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έτσι ώστε πλέον να αλλάζουν τα μέχρι 

πρόσφατα νομολογικά δεδομένα υπέρ των επιχειρηματιών – προσφευγόντων κατά του 

Δήμου Λαμιέων. 

Επισημαίνεται ότι οι ασκηθείσες προσφυγές και εφέσεις όλων των επιχειρηματιών 

του Δήμου μας στηρίζονται στα ίδια νομικά επιχειρήματα και αφορούν  όμοια πραγματικά 

περιστατικά, που περιγράφονται παραπάνω στην παρ. ΙΙ 3 – όπως και οι υποθέσεις που 

έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά αλλά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

3. Η προτεινόμενη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της προσφεύγουσας 

εταιρείας και του Δήμου Λαμιέων με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18527 / 13-5-2021 αίτησή της, 

έτσι όπως προτείνεται, είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, αφού σε περίπτωση που 

γίνει δεκτή η προσφυγή της - όπως πιθανολογείται με βεβαιότητα κατά τα ως άνω και στην 

περίπτωση δε αυτή ενδέχεται να επιβληθεί σε βάρος του Δήμου Λαμιέων  δικαστική δαπάνη- 

αφενός μεν θα ακυρωθεί η φορολογική εγγραφή  της από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου αφετέρου δε θα πρέπει ο Δήμος Λαμιέων να της επιστρέψει το ήδη από εκείνη 

καταβληθέν ποσό, ποσοστό 4,58% επί της φορολογικής εγγραφής της ποσού 8.009,77 

ευρώ, ήτοι ποσό 366,84 ευρώ. 

Αντίθετα, στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, της κατάργησης 

της δίκης και συνακόλουθα των αμοιβαίων υποχωρήσεων, ο Δήμος δύναται αφενός να 

ωφεληθεί από την παραίτηση της αιτούσας εταιρείας από τη διεκδίκηση για επιστροφή του 

ανωτέρω χρηματικού ποσού, που αυτή έχει ήδη καταβάλει στον Δήμο για την αιτία αυτή και 

αφετέρου να μην επιβαρυνθεί με τη δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου 

κατά την εκπροσώπησή του στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όπου πιθανολογείται – μετά 

βεβαιότητας επί του προκείμενου - ότι θα γίνει δεκτή η προσφυγή . 
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V. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, τη 

διαμορφωθείσα νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων, τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που κατόπιν αντίστοιχων εφέσεων - κρίνοντας τελεσίδικα επί όμοιων 

προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας - εξαφάνισαν τις πρωτόδικες αποφάσεις και 

ακύρωσαν φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

τέλους 2% ή 5% αλλά και αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και με τα 

περιγραφόμενα δεδομένα και παραδοχές έχουμε τη γνώμη ότι  η Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαμιέων, αρμόδια κατ΄ άρθρο 72 του ν. 3852/2010, πρέπει να αποδεχθεί την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 18527 / 13-5-2021 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΤΣΑ ΣΟΥΡΡΗ Ο.Ε.», που εδρεύει στη Λαμία, οδός 

Κύπρου, αριθμός 19  και εκπροσωπείται νόμιμα, για συμβιβαστική – εξώδικη επίλυση 

μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως 

μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 277/2008 φορολογική εγγραφή της επί των ακαθαρίστων 

εσόδων των οικονομικών χρήσεων 2004, 2005, 2006, με την ταυτόχρονη δήλωση της 

παραίτησής της : α) από το δικόγραφο της από 20-6-2008 και  με Α.Π.Κ. : 207/2008 

προσφυγής της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας,  καθώς και β) από τη 

διεκδίκηση για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο  

Δήμο Λαμιέων για την αιτία αυτή . 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 
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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διεύθυνση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ. Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος                                ΠΡΟΣ :  
Τηλέφωνο      : 2231351023                               
e-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                            Οικονομική Επιτροπή                                                  
                                                                          Δήμου Λαμιέων 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Εξώδικος συμβιβασμός για φορολογική εγγραφή τέλους 2%, έπειτα από 

την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18527 / 13-5-2021 αίτηση ομόρρυθμης εταιρείας .  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. H από 20-6-2008 και με Α.Π.Κ. : 207 / 2008 , στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγή ομόρρυθμης εταιρείας, για την ακύρωση, εξαφάνιση, 

άλλως μεταρρύθμιση  της  με αύξοντα αριθμό 277 εγγραφής της στον 17412  χρηματικό 

κατάλογο του Δήμου Λαμιέων του οικονομικού  έτους 2008, ποσού 8.009,77 ευρώ, για 

δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της  . 

2. Με την υπ΄αριθμ. Α455/2017 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας η υπόθεση αναπέμπεται στο Δήμο Λαμιέων, 

προκειμένου το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

να εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο .  

3. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 28/2018 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων έτους 2018, 

σχετικά με τη με Α.Π.Κ. : 207/2008 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας, δεν επήλθε 

συμβιβασμός .  

4. Νέα δικάσιμος για την συζήτηση της προσφυγής (κατόπιν της αριθμ. 

Α455/2017 προδικαστικής απόφασης) ορίστηκε ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας –Τμήματος  Β’  αρχικά η  05-9-2019 και κατόπιν αναβολών, η 

προσφυγή θα συζητηθεί εντός του τελευταίου τετραμήνου του 2021   . 
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5. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 18527 / 13-5-2021  αίτηση η ομόρρυθμη εταιρεία 

ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί συμβιβαστικά – 

εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Ειδικότερα ο Δήμος 

Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της υπ΄αριθμ. 277/2008 

φορολογικής εγγραφής της, σύμφωνα με το αιτιολογικό των σχετικών αποφάσεων των 

Διοικητικών Δικαστηρίων . Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά της, δηλώνει ότι 

θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 20-6-2008 και με Α.Π.Κ. : 207 / 2008 , στο 

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγής της, καθώς και από τη διεκδίκηση 

για επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει 

στον Δήμο Λαμιέων για την αιτία αυτή . 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, η εταιρεία  έχει καταβάλει το ποσό των 366,84 ευρώ, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,58%  επί της συνολικής οφειλής της για την αιτία αυτή . 

6. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.   26725  /  1-7-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 

23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιη’ ,  ιθ΄ και παρ. 2 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) . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις άρθρου 72 παρ. 

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

άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. 

ιη’ ,  ιθ΄ και παρ. 2 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 την αποδοχή της υπ΄αριθμ. 

πρωτ. 18527 / 13-5-2021  αίτησης της ομόρρυθμης εταιρείας για συμβιβαστική – εξώδικη 

επίλυση μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως 

μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 277/2008 φορολογική εγγραφή της επί των ακαθαρίστων 

εσόδων του οικονομικού έτους 2008 , με την ταυτόχρονη δήλωση της ομόρρυθμης 

εταιρείας : (Α) περί παραίτησης : Α1) από το δικόγραφο της από 20-6-2008 και με 

Α.Π.Κ. : 207 / 2008 , στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγής της , Α2) 

από τη διεκδίκηση για την επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει 

μέχρι σήμερα καταβάλει στον Δήμο Λαμιέων  για την αιτία αυτή και (Β) περί της 
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καταβολής στο Δήμο Λαμιέων επιπλέον του ποσού των 1.235,10 ευρώ, που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,42% - έως τη συμπλήρωση  ποσοστού 20% επί της 

συνολικής οφειλής της εταιρείας - για την αιτία αυτή . 

 

 

                                                                                Λαμία,      1  / 7 / 2021 

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

            Νομικός  Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  

 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
 
ΘΕΜΑ :  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:  

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

 
 
Κατόπιν της αριθ. 454/2021(ΑΔΑ: ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαμιέων, στη Λαμία σήμερα την 29-06-2021  ημέρα  Τρίτη και ώρα  10:30 π .μ. 

συνεδρίασαν οι υπογραφόμενοι: 

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 συγκροτούν την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 

Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 

στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης»,  σύμφωνα με την αριθμ. 337/2021(ΑΔΑ: 

6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.   

 

Η Πρόεδρος έθεσε στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού τα εξής: 

Σύμφωνα με το από 15-06-2021, 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 
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Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» και 

όσον αφορά στο   

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, η Επιτροπή 

διεξαγωγής διαγωνισμού εισηγήθηκε: 

1. 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» και  

2. Την ανάδειξη ως Προσωρινού Μειοδότη του οικονομικού 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. 

 

Με την αριθ. 454/2021(ΑΔΑ: ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) απόφαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 

Λαμιέων «Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 1ου Πρακτικού [με ημερομηνία 

15/06/2021] 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, ως προς το «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου 

Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου» [Για τον 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180561], προκειμένου να κληθεί 

να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή 

Διαγωνισμού.» 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του εν λόγω έργου 

Λαμβάνοντας υπόψη  

1. Την παρ. 2 δ) του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 «Ματαίωση της διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
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ακόλουθες περιπτώσεις: ………… δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη,» 

 

2. Το άρθρο 14 της Διακήρυξης του έργου (ΑΔΑΜ: 21PROC008617400): «Κριτήριο 

για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)» 

 

3. Το ποσοστό της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης, του τριάντα δύο και ενενήντα ένα 

τοις εκατό (32,91%) της μοναδικής απομένουσας προσφοράς του οικονομικό φορέα 

«ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

4. Τα αναφερόμενα συγκριτικά στοιχεία των παραγράφων από 5.1 έως 5.6 της αριθ. 

454/2021(ΑΔΑ: ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου 

Λαμιέων  

 
και επειδή  εκτιμά ότι η προσφορά του οικονομικού φορέα : «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 197201, με ποσοστό μέσης τεκμαρτής 

έκπτωσης τριάντα δύο και ενενήντα ένα τοις εκατό (32,91%), συγκρινόμενη με τιμές από 

οικονομικές προσφορές που είχαν εγκύρως υποβληθεί σε παρεμφερείς διαγωνισμούς, είναι 

μη συμφέρουσα από οικονομικής άποψης, 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  

τη ματαίωση  της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου 

Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» Τμήμα 2 - 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία 

Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου» 

και την επαναδημοπράτηση του συγκεκριμένου Τμήματος 2.  

 
Λαμία  29-06-2021 

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: 35131Λαμία 
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: Ματαίωση ή μη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου 

«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους 
Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου» και 
επαναδημοπράτησηή μη του συγκεκριμένου Τμήματος 2.  

 
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.  

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 από 15-06-2021 Πρακτικό Αποσφράγισης  της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά 
στην ανάδειξη πρώτων μειοδοτών και προσωρινών αναδόχων του έργου 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» 

5. την αριθ. 454/2021(ΑΔΑ: ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) απόφαση η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου 
Λαμιέων «Αναβάλλει τη λήψη απόφασης επί της έγκρισης του 1ου Πρακτικού [με 
ημερομηνία 15/06/2021] 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: 
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«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης, 
ως προς το «Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου» [Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα 
αριθμό συστήματος Α/Α 180561], προκειμένου να κληθεί να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με 
το άρθρο 106 παρ. 2 του Ν. 4412/2016, η Επιτροπή Διαγωνισμού.» 

6. Την από 29-06-2021 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού  
 
Και επειδή: 

 
1. Ηαπό 29-06-2021 σχετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού,  

υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 
ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση και εισηγείται τη ματαίωση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» Τμήμα 2 -«Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου» και 
την επαναδημοπράτηση του συγκεκριμένου Τμήματος 2..  

 
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης : 
 

Για το διαγωνισμό του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 

Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 

Παρέμβασης» Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 

Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 

Παρέμβασης - οδός Κύπρου»-για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος 

Α/Α 180561 

 

1. Την έγκριση εν μέρει του, από 15-06-2021, 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, ως προς «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»». 
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2. Την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου και την 

επαναδημοπράτηση του συγκεκριμένου Τμήματος, σύμφωνα κα με την από 29-06-2021 

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

3. Την κοινοποίηση  της σχετικής απόφασης 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: 
-Η από 29-06-2021 σχετική Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ. Έργου 

 

 

 Oσυντάξας Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη Δ/νσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

  
 
 

 

 Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                         
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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:   Ρίζος Σωτήριος 
Αρ. τηλεφ.     :   22313 – 51542 
E-mail           :  rizos@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 93969 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» (προϋπολογισμού 151.000,00 με Φ.Π.Α.) 
 
Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΤΑ/Π.Ε.   με ΚΑ:    30.7336.0005 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 

Στις  08-04-2021, διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο 

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

κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» και 

με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 46039/13-11-2020 Διακήρυξη και 

την αριθ. 72 / 2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας που συστήθηκε με την αριθ. 538 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ: ΨΩ7ΕΩΛΚ-Ο53), 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 08-04-2021 1ο Πρακτικό 

(Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς). 

Με την αριθµ. 365 /2021 (ΑΔΑ: Ψ66ΡΩΛΚ-Ζ0Π) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, 
εγκρίθηκε το από 08-04-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός 
μειοδότης ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία : «ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.» με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 174731 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και οκτώ επί τοις 
εκατό (39,08%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

mailto:rizos@lamia-city.gr
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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. 

Με το από 04/06/2021 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 11/06/2021 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 24-06-2021 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 24-06-2021 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 93969, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ». 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.» με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 174731 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
τριάντα εννέα και οκτώ επί τοις εκατό (39,08%) 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 24-06-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 

 

 Ο Προϊστάμενος  Τμ.  Οδοποιίας & 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 

Η αναπλ. 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» 
 
 
 
 
 
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 93969 
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ο
 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 93969  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 08-04-2021 (Αποσφράγιση) 
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

 
" ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ  " 

Στη Λαμία σήμερα την 24
η
 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. οι υπογράφοντες: 

 
1. Κων/νος Κακάβας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της  Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, ως Πρόεδρος , 
2. Σταματίνα Μπάτρη, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος , 
3. Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος 
 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ", που συστάθηκε με την αριθ. 538/2020 
(ΑΔΑ: ΨΩ7ΕΩΛΚ-Ο53) 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. 365/2021 (ΑΔΑ: Ψ66ΡΩΛΚ-Ζ0Π) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, περί έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης του οικονομικού φορέα: 
«ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» ως προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της 
διακήρυξης. 
β) Το από 04/06/2021 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. 22253/03-06-2021 Δήμου Λαμιέων (αναθέτουσα αρχή), η υποβολή των δικαιολογητικών που 
καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, έως και τις 14-06-2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α 
της διακήρυξης. 
γ) Η από 11/06/2021 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 18/06/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] 
του χειριστή της αναθέτουσας αρχής με το οποίο διαβιβάστηκε στον Πρόεδρο της Ε.Δ. ο φάκελος των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τη συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 04/06/2021 
μήνυμα της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εντός της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι 14/06/2021 κατά της αριθ. 365 /2021 (ΑΔΑ: Ψ66ΡΩΛΚ-Ζ0Π) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3. της διακήρυξης. 
Εν συνεχεία, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 93969 διαγωνισμού. Ο 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: «ΖΟΡΜΠΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» που υποβλήθηκε με την αριθ. 23641/11-06-2021 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: 
«ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ», 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: 
«ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 174731 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης τριάντα εννέα εκατοστά και οκτώ τοις εκατό (39,08 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της 
να υποβάλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με 
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 93969 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ», μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην 
Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος, 
 
 

 
 
 
 
 

Λαμία  24-06-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 

Κακάβας Κων/νος 
 

 
 
 
1. Μπάτρη Σταματίνα 
 
 
 
2. Γκέτσιος Ιωάννης 
 

 



 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η διαμόρφωση του χώρου αρχείου στο νέο δημαρχείο του Δήμου 

Λαμιέων (υπόγειο κτιρίου) στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της 

Λαμίας. 

 

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν: 

 

Α) την διαμόρφωση χώρων ημιυπογείου σε χώρο στέγασης γραφείων 

Β) την αναβάθμιση των υπαρχόντων χώρων υπογείου για χρήση αρχείου 

Γ) τις απαραίτητες  εγκαταστάσεις ψύξης - θέρμανσης προς λειτουργία των παραπάνω 

 

Αναλυτικά προβλέπονται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες: 

Καθαίρεση - αποξήλωση, καθαρισμός συνόλου εσωτερικών χώρων  

Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και με οποιαδήποτε επένδυση 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 

Επουλώσεις - σοβατίσματα 

Τοιχοποιία από γυψοσανίδα και μόνωση με πετροβάμβακα 

Κατασκευή ψευδοροφών από γυψοσανίδα 

Επιστρώσεις και επενδύσεις δαπέδων με πλακάκι 

Κατασκευή μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION  

Κατασκευή ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με ξύλινη κάσσα  

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί (πλαστικά χρώματα, υδροχρώματα κλπ) 

Τοποθέτηση πετάσματος ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ  

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – Φωτισμός 

Εργασίες – εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού 

 
 
 
 

Ο συντάξας 
 
 

Ιωάννης Γκέτσιος   / Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 

  
           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων  
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων  
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Αδειών εγκαταστάσεων & Ενέργειας 
 
Έργο:   Διαμόρφωση χώρου αρχείου Δημαρχείου 
Αριθμός μελέτης: 54 /2021 
Προϋπολογισμός: 157.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ) 
Κ.Α. 30.7321.0032 
Πίστωση για το 2021: ΣΑΤΑ ΠΕ:  74.400,00€ 
 



 

Σελίδα 1 από 1 
 

 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
Τμήμα:  Κτιριακών έργων & κοινοχρήστων χώρων 
Αρμόδιος: Γκέτσιος Ιωάννης /αρχιτέκτων μηχανικός 
τηλ.: 2231351546 / e-mail: gketsios@lamia-city.gr 

 
 
 

 
 

Εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή 
 

 
ΘΕΜΑ: Θέμα: Κατάρτιση Όρων Διακήρυξης και έγκριση τευχών δημοπράτησης του 
έργου: «Διαμόρφωση χώρου αρχείου Δημαρχείου».   
 

 Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε την αρ. 54/2021 μελέτη 
του έργου του θέματος με προϋπολογισμό 157.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% 

 Με την αρ. 4286/2020 (ΑΔΑ:ΩΚΙΝΩΛΚ-Ξ9Η) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαμιέων 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. Π.Ε. με πίστωση 74.400,00€ 
για το 2021 και Κ.Α. 30.7321.0032 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 Το πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με τον ΑΔΑΜ 21REQ008809973 και 
έγινε εγκεκριμένο με τον ΑΔΑΜ 21REQ008840569  (την αρ. 26487/30.06.2021 , 
ΑΔΑ: 962ΠΩΛΚ-2ΙΥ Απόφαση Δημάρχου) με δέσμευση πίστωσης 74.400,00€ 
για το 2021. 

 
Μετά τα παραπάνω 

 
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτη, τεχνικές προδιαγραφές κλπ) και την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αρχείου 
Δημαρχείου» για τη δημοπράτηση του με τρόπο εκτέλεσης την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του Ν.4412/16 (για δημόσιες συμβάσεις έργων κάτω των ορίων του άρθρου 
5 του ιδίου Νόμου). 

 
Ο συντάξας 

 
 

 
 
 
 
 

Γκέτσιος Ιωάννης 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
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(πλέον Φ.Π.Α.  24% ), 
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α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

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

1.1 Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
                          Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.): 997947640 
                          Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης …………………………………..2 

Οδός  : ΦΛΕΜΙΝΓΚ & ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
Ταχ.Κωδ. : 35132 
Τηλ. : 2231351544 Γραμματεία Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων 
Γενική Διεύθυνση 
στο Διαδίκτυο 
(URL)                       

  
 
www.lamia.gr 

E-Mail : prallis@lamia-city.gr, gketsios@lamia-city.gr  
Πληροφορίες:  : Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία),  

Γκέτσιος Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός (μελετητής) 
1.2       Εργοδότης ή Κύριος του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
1.3       Φορέας κατασκευής του έργου: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
1.4       Προϊσταμένη Αρχή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΜΙΕΩΝ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. 
               ΛΑΜΙΕΩΝ 
1.5       Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
1.6    Αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο: Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ. 
 

 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης ή 
εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους προσφέροντες ή 
στον ανάδοχο. 
Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες ή/και τα αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής 
καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα,  στους 
προσφέροντες3 ή στον ανάδοχο τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινόμενων οργάνων, τα οποία 
κατά τον νόμο αποτελούν καθολικό διάδοχο των εν λόγω οργάνων που υπεισέρχονται στα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. 
 
Άρθρο 2:  Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη 
  
2.1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016, για τον παρόντα ηλεκτρονικό διαγωνισμό, είναι τα ακόλουθα : 
α) η παρούσα διακήρυξη, 
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)4   
γ)το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
υποσυστήματος, 
δ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης,  
ε) το τιμολόγιο δημοπράτησης,  
στ) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, 
ζ) η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων  
η) το τεύχος συμπληρωματικών τεχνικών προδιαγραφών, 
θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής, 
θα) η τεχνική μελέτη, 
θβ)τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή  επί όλων των ανωτέρω 

mailto:prallis@lamia-city.gr
mailto:gketsios@lamia-city.gr
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2.2 Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της 
σύμβασης5 στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.lamia.gr  αναρτάται σχετική 
ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω 
ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 
 
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του «ΟΠΣ- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ». 
 
2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 28.07.216  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις  29/07/217 
 
Απαντήσεις σε τυχόν διευκρινίσεις που ζητηθούν, αναρτώνται στον δημόσια προσβάσιμο 
ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού στην προαναφερόμενη πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της σύμβασης προς ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνονται με δική τους 
ευθύνη μέσα από τον υπόψη ηλεκτρονικό χώρο. 
 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή 
των αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. 
 
2.4 Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ8. 
 
Άρθρο 2 Α Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 9, 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.lamia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και 
 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς 
 
3.1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον,   με 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμ ένο) 
πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. 10   
 
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ακολουθούν  τη  
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)(εφεξής 
«ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)». 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υποχρεωτικά υπογράφεται, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,  προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους,  καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση 
περιλαμβάνεται είτε στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) είτε στη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση 
που δύναται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης. 
 
3.2 Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται: 
 
 (α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
 (β)  ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά». 

 
3.3 Από τον προσφέροντα σημαίνονται, με χρήση του σχετικού πεδίου του υποσυστήματος, κατά την 
σύνταξη της προσφοράς, τα στοιχεία εκείνα που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21  του ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση αυτή, ο προσφέρων υποβάλει στον οικείο  (υπο)φάκελο σχετική αιτιολόγηση με τη 
μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου αρχείου pdf, αναφέροντας ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας, ως 
συνημμένο της ηλεκτρονικής του προσφοράς. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες και την οικονομική προσφορά.   
 
3.4 Στην περίπτωση της υποβολής στοιχείων με χρήση μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων 
ηλεκτρονικών αρχείων (π.χ. ηλεκτρονικό αρχείο με μορφή ZIP), εκείνα τα οποία επιθυμεί ο 
προσφέρων να χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικά, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, θα πρέπει να 
τα υποβάλλει ως χωριστά ηλεκτρονικά αρχεία με μορφή Portable Document Format (PDF) ή ως 
χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο μορφότυπου φακέλου συμπιεσμένων ηλεκτρονικών αρχείων που να 
περιλαμβάνει αυτά. 
 
3.5 Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
υποσυστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 24.2 της παρούσας, υποβάλλονται από 
τον οικονομικό φορέα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF) και γίνονται 
αποδεκτά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας. 
 
β) Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο 
άρθρο 18 της παρούσας, προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή11, με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.12 
 
Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον 
οποίο αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού. 
 
Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως 
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής είτε με την αποστολή του 
ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός 
φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής, ανά περίπτωση. 
 
Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει 
την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
γ) Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος.  
 
δ) Oι προσφέροντες δύνανται να προβαίνουν, μέσω των λειτουργιών του υποσυστήματος, σε 
εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, ανά ομάδα εργασιών, στην 
περίπτωση υποβολής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2α του 
άρθρου 95 του ν.4412/2016.13 
 
ε) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες παράγουν από το υποσύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
[«εκτυπώσεις» των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς τους σε μορφή 
αρχείου Portable Document Format (PDF)]. Τα αρχεία αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον φέρουν, 
τουλάχιστον προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο 
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της 
προσφοράς. Κατά τη συστημική υποβολή της προσφοράς το υποσύστημα πραγματοποιεί 
αυτοματοποιημένους ελέγχους επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής προσφοράς σε σχέση με τα 
παραχθέντα ηλεκτρονικά αρχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Οικονομική Προσφορά) και εφόσον 
οι έλεγχοι αυτοί  αποβούν επιτυχείς η προσφορά υποβάλλεται  στο υποσύστημα. Διαφορετικά, η 
προσφορά δεν υποβάλλεται και το υποσύστημα ενημερώνει τους προσφέροντες με σχετικό μήνυμα 
σφάλματος στη διεπαφή του χρήστη των προσφερόντων, προκειμένου οι τελευταίοι να προβούν στις 
σχετικές ενέργειες διόρθωσης. 
 
στ) Εφόσον οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του υποσυστήματος, οι προσφέροντες επισυνάπτουν  τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, 
σύμφωνα με  τα ανωτέρω, στην  περίπτωση ε.14 
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ζ)  Από το υποσύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/και ιδιωτικά έγγραφα, είτε έχουν 
παραχθεί από τον ίδιο τον προσφέροντα είτε από τρίτους, αυτά γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, 

σύμφωνα με  την παρ. β του άρθρου 4.2.της παρούσας15  

η) Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται, με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, ήτοι των υποφακέλων «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά», τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή 
ακριβή αντίγραφα16. 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 4.1. γ) της παρούσας, 

ii) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά 
συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα), 

iii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

iv) αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, δύναται να 
συμπληρώνονται και να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
3.6  Απόσυρση προσφοράς 
Οι προσφέροντες δύνανται να ζητήσουν την απόσυρση υποβληθείσας προσφοράς, πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημα τους προς την αναθέτουσα 
αρχή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF)17 που υποβάλλεται 

σύμφωνα με τις περ. ii) ή iv)  της παρ. β του άρθρου 4.2. της παρούσας,18  μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του υποσυστήματος. Πιστοποιημένος χρήστης της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση της τελευταίας, προβαίνει στην απόρριψη της σχετικής ηλεκτρονικής 
προσφοράς στο υποσύστημα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Κατόπιν, ο 
οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει εκ νέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος έως την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των προσφορών. 
 
 
Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών/ 

Κατακύρωση/  Σύναψη σύμβασης/ Προδικαστικές προσφυγές/Προσωρινή δικαστική 
προστασία 

 
4.1 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση/ Αξιολόγηση/  Έγκριση πρακτικού 
 
α) Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 της 
παρούσας, και πριν από την ηλεκτρονική αποσφράγιση, πιστοποιημένος χρήστης της Αναθέτουσας 
Αρχής μεταβιβάζει την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε πιστοποιημένο 
χρήστη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
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β) Η αναθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού τους κλειστούς 
φακέλους  με τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, που έχουν προσκομιστεί, πριν από την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται, ομοίως, στο άρθρο 18 της 
παρούσας.   
 
Η  Επιτροπή Διαγωνισμού19, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18, προβαίνει σε 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου 
“Οικονομική Προσφορά”, χωρίς να παρέχει στους προσφέροντες πρόσβαση στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά συμμετοχής ή στις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
 
γ)  Μετά την ως άνω αποσφράγιση, και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας, η Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στις ακόλουθες 
ενέργειες20: 
 
(i) αναρτά στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον σχετικό κατάλογο 
προσφερόντων, όπως αυτός παράγεται από το υποσύστημα, με δικαίωμα πρόσβασης μόνον στους 
προσφέροντες,  
 
ii) ελέγχει εάν προσκομίστηκαν οι απαιτούμενες πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής 
σύμφωνα με την παρ. 3.5 περ. β του άρθρου 3 της παρούσας. Η προσφορά οικονομικού φορέα που 
παρέλειψε είτε να προσκομίσει την απαιτούμενη πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σε περίπτωση 
υποβολής έγχαρτης εγγύησης συμμετοχής, είτε να υποβάλει την απαιτούμενη εγγύηση ηλεκτρονικής 
έκδοσης στον οικείο ηλεκτρονικό (υπό)-φάκελο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία 
συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου και 
υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της 
λειτουργίας “επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση για τη λήψη απόφασης απόρριψης της 
προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  
Μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού για την απόρριψη της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους προσφέροντες. 
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης 
απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της παρούσας διαδικασίας.21  
 
iii) Στη συνέχεια διαβιβάζει τον σχετικό κατάλογο προσφερόντων, κατά σειρά μειοδοσίας, στην 
αναθέτουσα αρχή και στους προσφέροντες, προκειμένου να λάβουν γνώση και αναρτά στον 
ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», τον ως άνω κατάλογο, με δικαίωμα 
πρόσβασης μόνο στους προσφέροντες. 
 
δ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης 
και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα.  
Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση 
έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016  
 
ε) Όλες οι οικονομικές προσφορές, μετά τις τυχόν αναγκαίες διορθώσεις, καταχωρίζονται, κατά τη 
σειρά μειοδοσίας, στο πρακτικό της επιτροπής.  
 
στ) Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, την ίδια ημέρα, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
του άρθρου 24.2 της παρούσας, κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των 
προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας. Στην περίπτωση 
αυτή  η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες22. 
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ζ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού, παράλληλα με τις ως άνω ενέργειες, επικοινωνεί με τους εκδότες που 
αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
τους.23 Αν διαπιστωθεί πλαστότητα εγγυητικής επιστολής, ο υποψήφιος αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό, υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα.  
 
η) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ή σε 
παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. 
 
Ως ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση 
μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων 
των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να κρίνει ότι συνιστούν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και προσφορές 
με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως άνω όριο.24 
 
Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, η οποία 
αποστέλλεται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.  
 
Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 
άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται ως μη κανονική και 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Αν οι εξηγήσεις δεν 
γίνουν αποδεκτές, η προσφορά απορρίπτεται, ωστόσο δεν καταπίπτει η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής. 
 
Οι παρεχόμενες εξηγήσεις του οικονομικού φορέα, οι οποίες υποβάλλονται, ομοίως, μέσω της 
λειτουργίας « Επικοινωνία», ιδίως ως προς τον προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών, με τις οποίες ο 
προσφέρων διαμόρφωσε την προσφορά του, αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες και τμήμα της 
σύμβασης ανάθεσης που δεν μπορούν να μεταβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της 
διαδικασίας), και υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, 
προς έγκριση, μεταβιβάζοντας παράλληλα ξανά την αρμοδιότητα διαχείρισης του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού στον αρμόδιο πιστοποιημένο χρήστη της αναθέτουσας αρχής.  
 
Η αποδοχή ή απόρριψη των εξηγήσεων των οικονομικών φορέων, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής 
Διαγωνισμού25, η οποία περιλαμβάνεται στο ως άνω πρακτικό, ενσωματώνεται στην απόφαση της 
επόμενης περίπτωσης (θ). Για την εξέταση των εξηγήσεων δύναται να συγκροτούνται και έκτακτες 
επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 221 ν. 4412/2016. 
 
θ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες, εκτός από εκείνους, οποίοι αποκλείστηκαν οριστικά, λόγω μη υποβολής ή 
προσκόμισης της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παρούσας 
παραγράφου 4.1 και παρέχει πρόσβαση στα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και στις 
οικονομικές προσφορές των λοιπών προσφερόντων. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της παρούσης. 
 
ι) Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), 
η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και 
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παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα 
τους γνωστοποιηθεί  μέσω της λειτουργικότητας “επικοινωνία” του υποσυστήματος. 
Τα αποτελέσματα της ως άνω κλήρωσης ενσωματώνονται, ομοίως, στην απόφαση της προηγούμενης 
περίπτωσης (θ). 
 
 
4.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου/ Κατακύρωση/ 

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 
 

α) Μετά από την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, στο πλαίσιο της 
παρούσας ηλεκτρονικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης και μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 26 από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα προβλεπόμενα, στο άρθρο 23 της 
παρούσας, αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης.27 Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει, εντός της ως άνω προθεσμίας, 
αίτημα, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράτασή της, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί 
αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα 
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  
 
β) Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό φορέα 
ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή, δεν απαιτείται 
να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή και γίνονται αποδεκτά, ανά περίπτωση, εφόσον 
υποβάλλονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

 
i) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
 
ii) είτε των άρθρων 15 και 2728 του ν. 4727/2020 περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 
 
iii) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- 
επικύρωσης των αντιγράφων 
 
iv) είτε της παρ. 2 του άρθρου 3729 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   
  
v) είτε της παρ. 13 του άρθρου 80 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων30.  
 
Επιπλέον δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 
 
Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων 
με μορφότυπο PDF. 
 
β.1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 
τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης η Επιτροπή, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).31 
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Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

i) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)  

ii) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους,  καθώς και  
 
iii) τα έντυπα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ή προξενική θεώρηση και δεν 
είναι επικυρωμένα από δικηγόρο. 
 
Σημειώνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη 
που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται 
από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
 
 
γ) Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά ή σε έντυπη μορφή, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω η αναθέτουσα αρχή 
καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα 
ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, κατά την έννοια του άρθρου 102 ν. 4412/2016, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. Αν ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει 
αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές. 
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή τυχόν ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.32 
 
 
δ) Αν, κατά τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι: 
i) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι εκ 
προθέσεως απατηλά ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία33    ή 
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της παρούσας, 34  
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απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η προσκομισθείσα, 
σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας, εγγύηση συμμετοχής.35,. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι:  α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β έως 
22.Ε, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα , η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ματαιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των ως άνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους (α) και (γ) του παρόντος άρθρου.36 Η Επιτροπή, στη συνέχεια,  το 
κοινοποιεί, μέσω της «λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε κατακύρωσης της σύμβασης είτε ματαίωσης της 
διαδικασίας, ανά περίπτωση. 
 
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 ν. 4412/2016,37 ήτοι με την απόφαση του 
προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ιδίου νόμου.38  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  την  απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και 
ιδίως όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και της 
αντίστοιχης περ. γ της παραγράφου 4.1 της παρούσας,39 μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», και επιπλέον αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στον χώρο 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 
 

ε)   Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:40 
 

i. η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
 

ii. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση 
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης 
της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, 
εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 
4412/2016, 

 
iii. έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται41, και 
 

iv.  ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, υπεύθυνη 
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δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 
οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές, κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

 
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. 
Εφόσον δηλωθούν  οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η 
οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του υποσυστήματος, να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης,42 προσκομίζοντας και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ως άνω ειδικής 
πρόσκλησης.43 

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

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόκληση, και με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η 
διαδικασία του παρόντος άρθρου 4.2 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής44. Αν κανένας από τους προσφέροντες 
δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 45 

 
Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει στον ανάδοχο την ως άνω ειδική πρόσκληση, εντός χρονικού 
διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, και με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η 
εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 
198 ΑΚ.46 
 
 

4.3 Προδικαστικές Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών/ 
Προσωρινή δικαστική προστασία 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. 
Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του47. 
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Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης48. 
 
Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς 
την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 
της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.  
 
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:5949 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/201650. Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 
(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  
 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016 και 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201751.  
 
Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά52. 
 
Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 
αρχή, μέσω της λειτουργίας ¨Επικοινωνία»: 
  
α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 Π.Δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής 
του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
 
β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#_blank
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πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 
 
γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την έκθεση απόψεων, τις Ππρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 
 
δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής53. 
 
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής54. 
 
Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των 
ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης55.  
 
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκηση 
αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται 
παράβολο,  σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του Ν. 4412/2016. Με 
την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και 
αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή 
της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της απόφασης αυτής, να ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η 
ισχύς της αναστολής.  
 
Γ.  Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν:  
α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων 
προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, μετά την 1.9.2021,  
β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της, μετά την 1.9.2021,  
 
εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 Ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 Ν. 4782/202156, σύμφωνα με τις οποίες: 
Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης 
των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 
 
Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
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δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά57.  
 

 
Άρθρο 5:  Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης – Σειρά ισχύος 
 
Σχετικά με την υπογραφή του συμφωνητικού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 4, 5, 7, 8 του 
άρθρου 105 καθώς και στο άρθρο 135 του ν. 4412/2016. 
Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα 
παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος 
καθορίζεται  ως κατωτέρω:  
  

1. Το συμφωνητικό, συμπεριλαμβανομένων των παρασχεθεισών εξηγήσεων του 
οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016, ιδίως ως προς τον 
προσδιορισμό οικονομικών μεγεθών με τις οποίες ο ανάδοχος διαμόρφωσε την προσφορά 
του, 
2. Η παρούσα Διακήρυξη. 
3. Η Οικονομική Προσφορά. 
4. Το Τιμολόγιο Δημοπράτησης  
5. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 
6. Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα  
 Παραρτήματα τους,  
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).  
8. Ο Προϋπολογισμός Δημοπράτησης. 
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες του έργου.  
10.  Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.  
 

Τα ανωτέρω έγγραφα της σύμβασης ισχύουν, όπως διαμορφώθηκαν, με τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν από την αναθέτουσα αρχή επί όλων των 
ανωτέρω. 
 
 
Άρθρο 6: Γλώσσα διαδικασίας 
 
6.1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των 
τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 
επικρατεί η ελληνική έκδοση58. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

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

6.3.  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4.2.β) της παρούσας. Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα  συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο59 και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα, ομοίως, 
στο άρθρο 4.2.β) της παρούσας.   

6.4.    Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις 
σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε 
κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφρασή τους, 60 μπορούν να υποβάλλονται σε 
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άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 
 

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

 
 

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

εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων, όπως ισχύουν: 
1. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) 
2. του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”, 

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 
διατάξεις»  

4. του ν. 4640/2019(Α  190) «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Περαιτέρω 
εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις». 

5. του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 
διατάξεις», 

6. του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

7. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου 
µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 
και λοιπές διατάξεις» 

8. του ν. 4472/2017 (Α΄74) και ιδίως των άρθρων 118 και 119, 
9. του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” 
και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,  και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013» 61 

10. του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχής 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

11. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

12. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
13. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
14. των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20, των άρθρων 80-110, της παραγράφου 1α του άρθρου 

176  ν. 3669/2008 (Α’ 116) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων 
έργων» (ΚΔΕ), όπως μεταβατικά ισχύουν. 
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15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή     
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως 
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α' 279), για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με 
τα στοιχεία του  Ε.Σ.Ρ.,  το π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών 
Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005’’,  καθώς και η απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών υπ’ 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρίες”. 

17. του ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248). 
18. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”. 
20. του π.δ. 71/2019 (Α΄112) «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, 

μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.ΤΕ.). 
21. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 
22. του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 145 )62 
23. του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”, 
24. της υπ’ αριθμ. 14900/4-2-2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες 
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση). 

25. της υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

26. της υπ’  αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

27. της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 
4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 
1511). 

28. της Κοινής Διαπιστωτικής Πράξης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  με α.π. Δ11/Οικ.627/18-5-2020 θέμα Μετεγκατάσταση του υποσυστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). 

29. της με αρ. 117384/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 3821/31-10-2017) «Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους 
εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα». 

30. της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

31. της με αρ. 117384/2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 3821/31-10-2017) ««Ρυθμίσεις 
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και 
Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

32. της με αριθμ. Δ.22/ 4193/2019  Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 4607) 
Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή 
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σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες,  
33. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 

Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δημόσιες 
συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», 

34. της με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/2017 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (B΄ 1746) «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις 
έργων». 

35. της με αριθμ με αριθ. Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) Απόφασης με θέμα «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, 
υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

   
7.2   Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις63, καθώς και λοιπές 

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

 
 

7.3     Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη 
προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται 
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε 
φορά νομοθεσία. 

 
 
 

Άρθρο 8: Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί,  κ.λ.π.- Πληρωμή Αναδόχου 
 
8.1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ ΠΕ   64 

 Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις65 που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικ ών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 
4013/201166, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016, της κράτησης 6‰, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' 
του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) , της κράτησης 2,5‰ υπέρ της 
Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 
και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12-02-2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και 
συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 

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

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

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

άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε EURO. 
 
 
Άρθρο 9:  Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
  
Η αναθέτουσα αρχή67 τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 
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υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 
ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν 
ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των 
δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, μέσω της λειτουργικότητας « Επικοινωνία» του υποσυστήματος, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων  102 και 103  του ν. 4412/2016. 
Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των 
οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της 
καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 
τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα.68 
 
 
Άρθρο 10:  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης - Έγκριση δέσμευσης πίστωσης 
 
Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ.πρωτ.  26487/30.06.2021 για την 
ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021.69  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

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

έργου 
 
Τίτλος του έργου 
 
 Ο τίτλος του έργου είναι:  
 
 « Διαμόρφωση χώρου αρχείου Δημαρχείου». 
 
  
11.1. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης του έργου (εκτιμώμενη αξία της σύμβασης) 
 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε70  157.000,00 Ευρώ και 
αναλύεται σε: 
Δαπάνη Εργασιών 93.083,99 € 
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 16.755,12 € 
Απρόβλεπτα71 (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 
16.475,87, € 
που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016. 72 
 
Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται αναθεώρηση στις τιμές ποσού 297,92€ σύμφωνα με το 
άρθρο 153 του ν. 4412/2016. 
 
Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), (εφόσον προβλέπεται),  σύμφωνα με το άρθρο 149 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 16 της παρούσας. 
 
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για 
τους ακόλουθους λόγους  

- Το φυσικό αντικείμενο αφορά μία ενιαία κτιριακή εγκατάσταση. 
- Η ενιαία σύμβαση εξασφαλίζει καλύτερο συντονισμό των εργασιών, εξοικονομεί 

ανθρώπινους πόρους και συντελεί στην καλύτερη οργάνωση και εκτέλεση των εργασιών. 
 
 

11.2. Τόπος εκτέλεσης του έργου  
 
 Δημαρχείο του Δήμου Λαμιέων (υπόγειο κτιρίου) στην συμβολή των οδών Φλέμινγκ και 

Ερυθρού Σταυρού στην πόλη της Λαμίας. 
 
11.3. Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 

  
 Καθαίρεση - αποξήλωση, καθαρισμός συνόλου εσωτερικών χώρων 
 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με μεταλλικό σκελετό και με οποιαδήποτε επένδυση 
 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
 Επουλώσεις - σοβατίσματα 
 Τοιχοποιία από γυψοσανίδα και μόνωση με πετροβάμβακα 
 Κατασκευή ψευδοροφών από γυψοσανίδα 
 Επιστρώσεις και επενδύσεις δαπέδων με πλακάκι 
 Κατασκευή μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION 
 Κατασκευή ξύλινων πρεσσαριστών θυρών με ξύλινη κάσσα 
 Εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί (πλαστικά χρώματα, υδροχρώματα κλπ) 
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 Τοποθέτηση πετάσματος ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ 
 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής 
 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες – Φωτισμός 
 Εργασίες – εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αερισμού 
 
Επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων  δεν πρέπει 
να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου 132 ν. 4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των 
άρθρων 13273 και 156 ν. 4412/2016.  

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

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

 Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.  

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

- Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 
του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του 
έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας 
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή 
ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε 
άλλη. 
Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), 
μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες 
δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη 
γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 
Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παράγραφος αυτή αναλύεται σε ομάδες 
εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού 
αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466/2017 Απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (B΄ 1956) «Καθορισμός «Ομάδων εργασιών» ανά 
κατηγορία έργων για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του ν. 4412/2016», η οποία έχει εφαρμογή σε 
όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων. 

 

 
Άρθρο 12: Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης74 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις προθεσμίες  του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.  
 
 
 
Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών 
 
13.1 Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 

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

με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016 , καθώς και στην παρ. 3.5 
περ. γ έως στ της παρούσας.  
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13.3  Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. 75 
  
13.4  Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.76 
 
13.5 Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
 
Άρθρο 14: Κριτήριο Ανάθεσης 
 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
 
 
Άρθρο 15: Εγγύηση συμμετοχής  
 
15.1 Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες  

οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72  του ν. 4412/2016, 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.267,00 ευρώ77. 
(συμπληρώνεται αριθμητικώς και ολογράφως)  

 
 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει 

και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση. 

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

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

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

του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε  
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. (Η υποπερ. αα΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων).  

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

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

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 

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

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 
30/06/2022 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη 
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 
15.4 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 
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 αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  
 παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 22  
 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας 

δικαιολογητικά 

 στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, 
κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με  τα άρθρο 4.2 
της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ 
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, 
από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 18 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των,  

 δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού.  
 υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του 

άρθρου2 του ν. 4412/2016 
 δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής εντός της 

προβλεπόμενης, στο άρθρο 4.1 (η) προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, σε 
περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς,78 
 

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

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/201679. 
 
 
Άρθρο 16: Χορήγηση Προκαταβολής – Εγγύηση Προκαταβολής - Ρήτρα πρόσθετης καταβολής 
(Πριμ) 
 
16.1  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  
 
 
Άρθρο 17: Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου 
 
17.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό  5%  επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ή του τμήματος της σύμβασης, σε περίπτωση 
υποδιαίρεσης σε τμήματα), χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού80 . 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να απαιτεί από τον 
ανάδοχο να καταθέσει, μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης  σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αύξησης της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 15.2 της παρούσας, πλην της περ. (η), και επιπρόσθετα, τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης . 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου. 
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Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) 
τουλάχιστον μήνες από το άθροισμα της συμβατικής προθεσμίας, της οριακής προθεσμίας και 
του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 171 του ν. 4412 και τα 
έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση 
παράβασης από τον ανάδοχο των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καταπίπτουν με αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εκδίδεται μετά από προηγούμενη εισήγηση της Διευθύνουσας 
Υπηρεσίας.81 

Ειδικά, σε περίπτωση οριστικοποίησης της απόφασης έκπτωσης του αναδόχου, το σύνολο των 
εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου, ως ειδική 
ποινική ρήτρα, και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμενο προς κατασκευή ποσό της σύμβασης και 
εφόσον ληφθεί υπόψη προς επιστροφή αρνητικός λογαριασμός.82 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν τροποποιήσεων της σύμβασης, 
κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, μειώνεται αμέσως μετά από την έγκριση της τελικής 
επιμέτρησης από τη διευθύνουσα υπηρεσία, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της 
συνολικής αξίας.83  

Το σύνολο των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης επιστρέφεται χωρίς καθυστέρηση, αμέσως μετά από 
την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έγκριση του τελικού λογαριασμού του έργου.  

 

17.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δεν απαιτείται 

 

17. 3 Οι κρατήσεις της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν. 4412/2016, περί λογαριασμών και 
πιστοποιήσεων, μπορεί να αντικατασταθούν οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, μερικά ή ολικά, με 
ισόποση εγγυητική επιστολή. Οι εγγυήσεις αυτές περιορίζονται κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό 
(5%) επί της αξίας των εργασιών που περιλαμβάνονται στις υποβεβλημένες στην υπηρεσία 
επιμετρήσεις. Η μείωση αποφασίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία, ύστερα από αίτηση του 
αναδόχου, η οποία συνοδεύεται από ειδικό απολογισμό των εργασιών των οποίων έχουν 
υποβληθεί οι επιμετρήσεις.84 

 

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

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.85 Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης  επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.  
 
 
17.Α.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του οικονομικού φορέα/αναδόχου από 
ένα ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου,  ανεξαρτήτως του ύψους των.   
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους86.  
Άρθρο 18: Ημερομηνία και ώρα  λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών-αποσφράγισης 
 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών87 ορίζεται η 4η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 23:00 μ.μ.  

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  10η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την 
ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η 
καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  
και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, www.lamia.gr , καθώς και στον 
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 
αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που 
και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δ εν 
υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω 
έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις 
διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 
παρ. 1 περ. α του ν. 4412/2016). 

 

Άρθρο 19: Χρόνος ισχύος προσφορών 
 
19.1 Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη 
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών 88, από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

19.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στο παρόν 
απορρίπτεται ως μη κανονική89. 
 

19.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από 
τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης 
συμμετοχής. κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο στην παρ. 19.1 . 
Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία 
μπορούν να επιλέξουν να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομ ικοί 
φορείς. 
 
19.4 Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει, εκ των υστέρων, από τους ο ικονομικούς φορείς 

http://www.lamia.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους,  καθώς 
και της εγγύησης συμμετοχής, οπότε η διαδικασία συνεχίζεται με τους οικονομικούς φορείς, οι 
οποίοι προέβησαν στις ανωτέρω ενέργειες. 
 

Άρθρο 20: Δημοσιότητα/ Δαπάνες δημοσίευσης 
 
1. Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό 
ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  … [εφόσον είναι 
γνωστός], και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  
 
3. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.lamia.gr), αναρτάται σχετική ενημέρωση, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας .  

 
4. Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο90, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.,  
 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της περίληψης της 
δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου.  Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών 
για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου 
δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 
Η σύμβαση ανατίθεται βάσει του κριτηρίου του άρθρου 14 της παρούσας, σε προσφέροντα ο οποίος 
δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της παρούσας και πληροί τα 
κριτήρια επιλογής των παρ. Β, Γ, Δ και Ε του άρθρου 22 της παρούσας. 
 
Άρθρο 21: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης  
  
21.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 91   που 
δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ και που 
είναι εγκατεστημένα σε92: 
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 793 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
 
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές 
διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν 
υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν 
για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης94. 
 
21.2 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης95, 
 
21.3 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 
και των παρ. 1 (γ) και (ε)  του άρθρου 76  του ν. 4412/2016. 
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι 
τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ 
κοινοπραξία). 
 

Άρθρο 22: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

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

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, ισχύουν τα εξής : 

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

- αναφορικά με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.Β της παρούσας, κάθε μέλος της ένωσης θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο, σύμφωνα με τα ειδικότερα στο ως άνω 
άρθρο, τουλάχιστον σε μια από τις κατηγορίες που αφορά στο υπό ανάθεση έργο. Περαιτέρω, 
αθροιστικά πρέπει να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες του έργου.  

 

22.Α. Λόγοι αποκλεισμού 

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

22.A.1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη96 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα  
εγκλήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών 
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 
(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 
επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά την έννοια των άρθρων 3 και 
4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 
οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη 
κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 
επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017)) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και 
τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου  2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), ), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
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101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία 
ανθρώπων). Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε. Ε.Ε.) και 
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές. 

β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 
γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο  εκπρόσωπο97. 

 

22.A.2 

α) Όταν ο  προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

β) η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού98 

22.Α.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης   προσφέρων σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:99 

(α) έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,                    

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
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λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016), 100 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011(Α΄93), περί ποινικών 
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες 
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών 
φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών  απατηλών δηλώσεων, κατά 
την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 
είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του 
ν. 4412/2016, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και του άρθρου 23 της 
παρούσας, 

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

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

22.Α.5.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), 
οικονομικός φορέας εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005 (εθνικός λόγος αποκλεισμού). 101 

Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν στις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά 
αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου 
που υποβάλλει προσφορά ή σε νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που αντιστοιχούν σε ανώνυμη 
εταιρεία. 
 
Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής:  

α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες,  

β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις 
επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund 
managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει 
το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από 
Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.102 
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22.Α.6. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων 
ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των 
προηγούμενων παραγράφων. 103  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις 
της παραγράφου 22.Α.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου  22.Α.4 στα τρία 
(3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.104 

 

22.Α.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 22.Α.1 και 22.Α.4105, εκτός από την περίπτωση β, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία106 
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 
λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 
κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. 107 Τα μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα 
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση 

22.Α.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 108 

 
22.Α.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου 
αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια επιλογής (22.Β – 22.Δ) 109 

22.Β. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, απαιτείται  οι 
οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο 
κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το 
χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 
71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη 
ισχύος του τελευταίου ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων110, ανά περίπτωση, στην 
κατηγορία/-ιες έργου του άρθρου 21 της παρούσας111. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του 
παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια112 

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που 
εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει. 

Μετά από τη λήξη των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ 
71/2019, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε., δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 64 αυτού. 

 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα113 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι στελεχωμένοι τουλάχιστον με ένα τεχνικό 
Μ.Ε.Κ. Β’ βαθμίδας ή 2 τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας, της κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ένα τεχνικό 
Μ.Ε.Κ. Α’ βαθμίδας της κατηγορίας ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ .   

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 
αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

22.Ε. Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης114 

Δεν απαιτούνται 

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

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά 
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, να στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση 
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα 
που ορίζονται στην περίπτωση στ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α ν. 
4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται 
στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ο οικονομικός φορέας και αυτοί οι 
φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι115 για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η ένωση μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (για τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα). 
 
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας, εάν οι φορείς, 
στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής και, εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  
 
Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22.Α 
της παρούσας. 
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Η αντικατάσταση του φορέα, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που δεν 
πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής  ή για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρούσας, 
γίνεται κατόπιν πρόσκλησης προς τον οικονομικό φορέα, εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον οικονομικό φορέα, για κάθε τρίτο στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. Ο φορέας με τον 
οποίο αντικαθίσταται ο φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ 
νέου. 
 

Άρθρο 23: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής116 
 

23.1 Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79  παρ. 1 του ν. 4412/2016, το 
οποίο ισοδυναμεί με  ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή 
τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 22 Α της παρούσας, 
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 Β-Ε της 
παρούσας. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους 
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό 
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές.  
 
Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, 
στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.117. 
 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ 
με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.  
 
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 22.Α.1 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 118. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για τη συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης119. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, με ακρίβεια στην 
αναθέτουσα αρχή, ως έχουσα την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την τυχόν συνδρομή λόγων 
αποκλεισμού120, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 
4412/2016 και στο άρθρο 22.Α  της παρούσης121 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 
μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 
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Επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου 
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης για σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η τριετής παραγραφή της παρ. 10 
του άρθρου 73, περί λόγων αποκλεισμού, ή η εφαρμογή της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 
(Α’ 93), αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
 
Οι προηγούμενες αρνητικές απαντήσεις στο ανωτέρω ερώτημα του ΕΕΕΣ ή άλλου αντίστοιχου 
εντύπου ή δήλωσης, από οικονομικούς φορείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3β 
του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, δεν στοιχειοθετούν τον λόγο αποκλεισμού των περ. ζ’ ή/ και θ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 73 του παρόντος και δεν απαιτείται να δηλωθούν κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
και κάθε αντίστοιχου εντύπου. 
 
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις  για την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ 
και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 
τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά 
στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες 
υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 
περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 122 
 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας δηλώνει στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) την πρόθεσή του για ανάθεση υπεργολαβίας, υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ 
και το ΕΕΕΣ  του υπεργολάβου. 

 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 
περισσότερων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες 
του οποίου στηρίζεται. 
 
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών 
συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), 
στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις». 
 
 
23.2. Δικαιολογητικά  (Αποδεικτικά μέσα) 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίστηκαν στα άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κρίνονται: 
α) κατά την υποβολή της προσφοράς, με την υποβολή του ΕΕΕΣ,  
β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.2 (α  έως δ) και  
γ)κατά την εξέταση της υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με  την περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 105 του 
ν.4412/16, και στο άρθρο 4.2  (ε) της παρούσας. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 22.ΣΤ της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών, υποχρεούνται στην υποβολή των 
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 22 Α της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (άρθρου 22 Β – Ε). 
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά 
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
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κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 
τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  
 
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 
 
Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου 23.3 έως 23.10 της παρούσας, υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4.2 (β) της παρούσας. Τα αποδεικτικά 
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα 
ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 
23.3 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 Α.   

 
Ο προσωρινός ανάδοχος, κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, 
υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 της 
παρούσας123: 

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

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

απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του124. Η υποχρέωση 
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα των τελευταίων  τεσσάρων 
εδαφίων  της παραγράφου Α.1 του άρθρου 22. 

(β) για την παράγραφο Α.2 του άρθρου 22: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα)125, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος 
ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του126. 

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

β1) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες 
συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη. Οι αλλοδαποί προσφέροντες θα υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση127 περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση θα υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της  Α.Α.Δ.Ε. 

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική 
ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που 
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εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και γ)  για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν 
το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας 
πρώην ΕΤΑΑ –ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, 
αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της 
εταιρίας ως εταίροι. Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που δεν υποβάλουν 
τα άνω αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το 
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ημεδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς. Αν απασχολούν 
τέτοιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας 
εκδιδόμενο από τον eΕΦΚΑ.  

 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

 
(γ) για την παράγραφο Α.4(β) του άρθρου 22128: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή του129.  
 
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα: 
 
γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»130, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης  καθώς και  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση. Το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα.  
 
γ2) πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 
και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε 
φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποβάλλουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.  
 
γ3) εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet,  
από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

 
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
 

(δ) Αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α), (β) και (γ) πιστοποιητικά ή όπου τα 
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις υπό  1 και 2 και 4 (β) του άρθρου 22 Α, το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα  
πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα υπό  1 και 2 και 4 (β) 
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του άρθρου 22 Α της παρούσας  

Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών 

(e-Certis) 131 του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

(ε) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22132, υποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι αποκλεισμού133. 

Ειδικά για την περίπτωση θ της παραγράφου Α.4 του άρθρου 22134, για τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα 
αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ. 
Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα 
οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική 
επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

Μετά τη λήξη ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη 
έναρξη ισχύος των διατάξεών του τελευταίου, για τις εγγεγραμμένες στο Μ.Η.Ε.Ε.Δ.Ε. εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, η μη συνδρομή του ως άνω λόγου αποκλεισμού περί σοβαρού επαγγελματικού 
παραπτώματος, αποδεικνύεται με την υποβολή του πιστοποιητικού του Τμήματος ΙΙ του εν λόγω 
μητρώου που συνιστά επίσημο κατάλογο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 
του ως άνω π.δ. 

 

(ζ) Για την περίπτωση του άρθρου 22.Α.9. της παρούσας διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού. 

 
23.4 Δικαιολογητικά απόδειξης καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του άρθρου 22.Β 
 
(α) Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι 
προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ 
μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, και από 
την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα Ι του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.)135, στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ . 
 
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
 
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν 
πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας. 
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 Τα ως άνω δικαιολογητικά υπό α), β) και γ) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή 
τους136 
 

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

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

που περιέχει, μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

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

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

όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τα έργα που είναι υπό εξέλιξη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην 
ενημερότητα πτυχίου ή 

 με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσωρινού αναδόχου, συνοδευόμενης από πίνακα 
όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας 
ή υπεργολαβίας) και αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό 
ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου, κατά 
τις κείμενες διατάξεις.  

 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,  οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Γ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο 
από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
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δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος Ι του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
 

 
23.6  Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας του άρθρου 22.Δ 
   
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων αποδεικνύεται:  
 
(α) για τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις στο Μ.Ε.ΕΠ ή στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε:  
 
 είτε από τη βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π, η οποία αποτελεί τεκμήριο των πληροφοριών 

που περιέχει μέχρι τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του 
π.δ. 71/2019, και από την πλήρη έναρξη ισχύος του τελευταίου, βεβαίωση εγγραφής στο 
Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.) 

 είτε, στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του άρθρου 22.Δ δεν καλύπτονται από την ως 
άνω βεβαίωση εγγραφής, με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά 
μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα 
κριτήρια επιλογής) του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, ανάλογα με την τιθέμενη 
στο άρθρο 22.Δ απαίτηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση,  η βεβαίωση εγγραφής μπορεί να υποβάλλεται για την απόδειξη μόνο ορισμένων 
απαιτήσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 22.Δ, ενώ για την απόδειξη των 
λοιπών απαιτήσεων μπορούν να προσκομίζονται  ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016.  
 
Ειδικά για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων,   οι απαιτήσεις του άρθρου 
22.Δ αποδεικνύονται με την υποβολή ενός ή περισσότερων από τα αποδεικτικά μέσα που 
προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ (Αποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής) του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
  
(β) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 83 ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 9 
του παρόντος άρθρου . 
 
(γ) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που δεν είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 
διαθέτουν πιστοποιητικό από οργανισμούς πιστοποίησης κατά τα ανωτέρω, υποβάλλουν ως 
δικαιολογητικά ένα ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικοί φορείς που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτήρια επιλογής του 
άρθρου 22. Γ και 22.Δ, της παρούσας, συμμετέχουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, 
ανεξαρτήτως της εγγραφής και της κατάταξής τους σε συγκεκριμένες τάξεις των οικείων 

μητρώων.137 
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23.7  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του άρθρου 22.Ε138 

 
Δεν απαιτούνται 
 
 
23.8  Σχετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης του προσωρινού αναδόχου: 
 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία», με θέμα: “Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου- Κατακύρωση’’, τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου και τα οποία 
πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους139, εκτός αν 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος  
 
Ειδικότερα: 
 
Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς υποβάλλονται: 
 
1) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά στο ΓΕΜΗ και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ:140 
 
α) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, υποβάλλει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του 141.   
 
β) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, Γενικό 
Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. 
 
2) Στις λοιπές περιπτώσεις τα, κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 
συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 
φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου  
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.  
 
Β. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της 
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του 
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, 
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Γ. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
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με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Δ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο/ ατομική επιχείρηση, τα φυσικά, εφόσον 
έχει χορηγήσει εξουσίες εκπροσώπησης σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 
 
23.9 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων 
 
(α)Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή διαθέτουν 
πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, 
μπορούν να  υποβάλλουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει  των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής 
τους. 
 

(β) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ.  στις τάξεις 3η έως και 7η, μέχρι 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019, 
υποβάλλοντας «Ενημερότητα Πτυχίου» εν ισχύ απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 
των δικαιολογητικών 142: 
- απόσπασμα ποινικού μητρώου του άρθρου 23.3.(α) της παρούσας για τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο εργοληπτικής επιχείρησης. Για τα λοιπά μέλη του Δ.Σ της εταιρείας, θα 
πρέπει να υποβληθεί αυτοτελώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, καθόσον τα πρόσωπα αυτά δεν 
καλύπτονται από την Ενημερότητα Πτυχίου.  
- φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του άρθρου 23.3.(β) της παρούσας. 143 
- τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Πρωτοδικείο και το ΓΕΜΗ του άρθρου 23.3.(γ) της παρούσας 
υπό την προϋπόθεση όμως ότι καλύπτονται πλήρως (όλες οι προβλεπόμενες περιπτώσεις) από 
την Ενημερότητα Πτυχίου. 
- το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον αφορά το λόγο αποκλεισμού του άρθρου 
22. Α.4. (θ).144 
- το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής για την ονομαστικοποίηση των μετοχών του άρθρου 
23.3. (στ). 
- τα  αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  της εργοληπτικής επιχείρησης.  
   
Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει, προσκομίζεται το σχετικό 
δικαιολογητικό εν ισχύ. Εφόσον στην Ενημερότητα Πτυχίου δεν αναφέρεται ρητά ότι τα στελέχη 

του πτυχίου του προσφέροντα είναι ασφαλιστικώς ενήμερα στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ- 
ΤΜΕΔΕ), ο προσφέρων προσκομίζει επιπλέον της ενημερότητας πτυχίου, ασφαλιστική 
ενημερότητα για τα στελέχη αυτά. 
 
Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό εγγραφής στο Τμήμα ΙΙ του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), αποτελεί επίσημο 
κατάλογο και απαλλάσσει τις εγγεγραμμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις από την προσκόμιση 
των αποδεικτικών μέσων που προβλέπονται στα άρθρα 47 επόμενα.  
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23.10 Δικαιολογητικά για την απόδειξη της στήριξης σε ικανότητες άλλων φορέων (δάνειας 
εμπειρίας) του άρθρου 22.ΣΤ 
  
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, γίνεται με την  υποβολή 
σχετικού συμφωνητικού των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.  
 
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), 
δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της 
χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 
είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει 
να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο 
τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει 
χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει 
χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον διαγωνιζόμενο 
υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή 
επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 
προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα 
εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει. 
 

23. 11 Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών145 Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 
 
 
Άρθρο 24 :  Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 
 
24.1 Η προσφορά των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς 
υποφακέλους: 
(α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
 (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  
σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

 
24.2 Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να περιέχει τα ακόλουθα υπό (α) και (β) στοιχεία:: 
 
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  
 
Επίσης δύναται να περιλαμβάνει και συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός 
φορέας μπορεί να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ. Η 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79 Α του 
ίδιου ν. 4412/2016. 
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β) την εγγύηση συμμετοχής, του άρθρου 15 της παρούσας.  
 
 
24.3Ο ηλεκτρονικός υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει το αρχείο pdf, το οποίο 
παράγεται από το υποσύστημα, αφού συμπληρωθούν καταλλήλως οι σχετικές φόρμες  και 
υπογράφεται, τουλάχιστον με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από 
αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό.  
 
 
24.4 Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται δημόσια ή/ και ιδιωτικά έγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.2 β της παρούσας.  
 
24.5 Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το 
Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς σε 
μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται 
αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία 
υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται 
στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

Άρθρο 25:  Υπεργολαβία 
 

25.1 Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. Αν ο ανάδοχος πρότεινε συγκεκριμένους υπεργολάβους κατά την υποβολή της προσφοράς 
του, υποχρεούται, κατά την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης, να προσκομίσει την υπεργολαβική 
σύμβαση. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει προθεσμία στον ανάδοχο κατ’ αίτησή του, 
για την προσκόμιση της υπεργολαβικής σύμβασης με τον αρχικώς προταθέντα υπεργολάβο ή άλλον, 
που διαθέτει τα αναγκαία, κατά την κρίση της υπηρεσίας αυτής, προσόντα, εφόσον συντρέχει 
σοβαρός λόγος. 146  
 

 
25.2  Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
25.3 Δεν προβλέπεται απευθείας αμοιβή στον Υπεργολάβο 
 
25.4   Η αναθέτουσα αρχή: 
 
α) ελέγχει την επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου να εκτελέσει το προς ανάθεση 
τμήμα, κατά την έννοια του άρθρου 22.Β (άρθρο 75 παρ. 1 περ. α’ και 2 ν. 4412/2016) και επαληθεύει 
τη μη συνδρομή, στο πρόσωπό του, των λόγω αποκλεισμού του άρθρου 22.Α.1, 22.Α.2 και 22.Α.9 
(άρθρα 73 παρ. 1 και 2 και 74 ν. 4412.2016), σύμφωνα με τα κατά περίπτωση ειδικώς προβλεπόμενα 
στο άρθρο 23 της παρούσας (άρθρα 79 έως 81 ν. 4412/2016). 147 
 
β) απαιτεί υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
κατόπιν του ελέγχου και της επαλήθευσης της ως άνω περίπτωσης (α), διαπιστώνεται ότι δεν 
πληρούνται οι όροι επαγγελματικής καταλληλλότητας του υπεργολάβου ή όταν συντρέχουν οι ως 
άνω λόγοι αποκλεισμού του. 
 
 Άρθρο 25Α :  Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών 
 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει ή σχετίζεται με την  ερμηνεία και/ ή 
το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση της συμβάσης  επιλύεται με την άσκηση προσφυγής 
ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 175 ν. 4412/2016.  
 
[Η΄(Εναλλακτικά) Ρήτρα διαιτησίας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού 
Συμβουλίου 148 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι διαφορές που προκύπτουν ή 
σχετίζονται με την  ερμηνεία και/ ή το κύρος και/ή την εφαρμογή και/ή την εκτέλεση  της  σύμβασης, 
επιλύονται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο /όργανο  το οποίο διορίζεται και διεξάγει τη 
διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου. (Κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις που ισχύουν για τις διαιτησίες του Δημοσίου, η αναθέτουσα αρχή  
μπορεί να καθορίσει στο σημείο αυτό, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο της διαιτητικής ρήτρας 
σύμφωνα με τον επιλεγέντα φορέα διαιτησίας, περιέχον μεταξύ άλλων, τους κανόνες που διέπουν τον 
ορισμό των διαιτητών, τους εφαρμοστέους κανόνες διαιτησίας, την έδρα του διαιτητικού 
δικαστηρίου (ή οργάνου), τις αμοιβές των διαιτητών (εφόσον δεν ορίζονται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες διαιτησίας), τη γλώσσα στην οποία θα διεξαχθεί η διαιτησία και κάθε άλλο σχετικό θέμα). 
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Η διεξαγωγή της διαιτησίας υπόκειται στον «Κανονισμό Διαφάνειας στις δυνάμει Συνθήκης 
Διαιτησίες Επενδυτών-Κρατών» (Rules on Transparency in Treaty based Investor-State Arbitration) 
της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL), οι διατάξεις του 
οποίου κατισχύουν των εφαρμοστέων κανόνων διαιτησίας που καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 175 ν. 4412/2016,  
 
Της προσφυγής στο διαιτητικό δικαστήριο/ όργανο προηγείται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης 
διαφορών. Για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς συγκροτείται Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών 
(ΣΕΔ). Η αμοιβή κάθε μέλους του ΣΕΔ καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 ν. 4640/2019 (Α’ 190), 
περί αμοιβής διαμεσολαβητή. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 176 ν. 
4412/2016 και ο ν. 4640/2019. 
 
 
Άρθρο 26 :  Διάφορες ρυθμίσεις  
 
26.1 Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου  έργου, αποφασίστηκε με την αρ. 286/2020 

ΑΔΑ: ΩΚΙΝΩΛΚ-Ξ9Η Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
26.2  Ο Κύριος του Έργου μπορεί να εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχνικό Σύμβουλο. Ο 
Ανάδοχος του έργου, έχει την υποχρέωση να διευκολύνει τις δραστηριότητες του Τεχνι κού 
Συμβούλου, που πηγάζουν από τη συμβατική σχέση της Υπηρεσίας με αυτόν.  
 
26.3 Οι προσφέροντες, με την υποβολή της προσφοράς τους, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Διακήρυξης  
 
26. 4 Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως 
προσφέρων ή ως νόμιμος εκπρόσωπος προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης 
έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από 
κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
26. 5 Αν, μετά από την τυχόν οριστικοποίηση της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του παρόντος  
διαγωνισμού και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης 
εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον 
διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο 
ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί 
τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και 
αυτός απορρίψει την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο 
προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με 
διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις του ν. 4412/2016.  
 
Η διαδικασία της παρούσας δεν εφαρμόζεται μόνο  στην περίπτωση που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου ή έχουν 
επέλθει λόγω εφαρμογής νέων κανονισμών αλλαγές στον τρόπο κατασκευής του έργου, ενώ 
μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από 
αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα 
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του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις.  
 
 

Λαμία, ………., ………., 2021 
(Τόπος – Ημερομηνία) 

 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Γκέτσιος Ιωάννης 

αρχιτέκτων μηχανικός 

 

 

 

 

 

Φούντας Θεόδωρος 

μηχανολόγος μηχανικός 

 

 

 

       Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ 

 

 

 

 

 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 

αρχιτέκτων μηχανικός 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

 

 

Ευθύμιος Κ. Καραΐσκος 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

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

4412/2016.  
2    Συμπληρώνεται ο κωδικός που αφορά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση όπως αυτός προσδιορίζεται 

στον επίσημο ιστότοπο της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  

      (Πρβλ.άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016). 
3     Mέσω της λειτουργικότητας ''Επικοινωνία'' του υποσυστήματος 
4  Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του 
τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Έγγραφο Προμήθειας (L 3) και παρέχεται 
αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.  
Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος, κατά το οποίο μπορούν 
να υποβάλλονται προσφορές. 
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο 
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ Aπό τις 2-5-2019, 
παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) 
που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή 
Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ. και το Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό 
επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL 

5 Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016. 
6  Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, 

ήτοι ως την... ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας. 
7  Συμπληρώνεται η τέταρτη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 18 της παρούσας.  
8 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της 
διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 

9 Πρβλ.άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
10 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
11 Αν η διεύθυνση της υπηρεσίας που τηρεί το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είναι διαφορετική 

από την αναφερόμενη στο άρθρο 1, αναγράφεται στο παρόν σημείο η σχετική διεύθυνση. 
12 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
13 Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ενιαίο ποσοστό έκπτωσης απαλείφεται η περίπτωση δ της 

παρ. 3.5. Πρβλ. άρθρο 95 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «αν κριτήριο 
ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, οι 
οικονομικοί φορείς προσφέρουν είτε συνολικό και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το συνολικό αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ’ 
αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του 
τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), ιδίως όταν 
είναι μεγάλο το πλήθος των τιμών μονάδας, με τις οποίες θα καταρτισθεί η σύμβαση».  

14 Σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας του άρθρου 95 παρ. 2 περ. β υποπ. Αα του ν. 4412/2016 
“Ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου”, οι αναθέτουσες αρχές περιλαμβάνουν στην εν λόγω 
περίπτωση  (στ) αναφορά για την υποβολή του σχετικού τιμολογίου. 

15 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.1 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
16 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 1.2.2 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
17 Πρβλ. άρθρο 12 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
18 Πρβλ .άρθρο 12 παρ.2.της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true
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19 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες  για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του ν. 4412/2016.  
20 Πρβλ. άρθρο 13 παρ. 2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.  
21 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1 όγδοο εδάφιο ν. 4412/2016 
22 Πρβλ. άρθρο 221Α παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016. 
23 Πρβλ.  άρθρο 72 παρ. 13 ν.4412/2016. 
24 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 5 περ. α του ν. 4412/2016 
25 Ως προς τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εξέταση των εξηγήσεων των 

ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών πρβλ.ΣτΕ ΕΑ 184/2020 και ιδίως σκέψεις 15-21  
26 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016.  
27 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
28  Βλ.σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 

Π.Ν.Π., (Α 68) - που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 
2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται 
στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται 
αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η 
αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του 
παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 
45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής 
υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

29 Για τους φορείς του Βιβλίου ΙΙ της παρ. 2 του άρθρου 259 του ν.4412/2016 
30 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 8 

του ν.4412/201 
31 Πρβλ. άρθρο 14 παρ. 1.2 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. 
32 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
33 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
34 Με την επιφύλαξη των παρ. 7 και 8 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 (λήψη επανορθωτικών 

μέσων). 
35  Πρβλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016.  
36 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.  
37 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 6 ν. 4412/2016.  
38 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.  
39 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
40 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016.  
41 Η φράση «έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α` 127)» προστίθεται στη διακήρυξη μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες προβλέπεται υποχρέωση προσυμβατικού ελέγχου. 

42 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
43 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 ν. 4412/2016.  
44 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 5 του ν. 4412/2016.  
45 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 7 ν. 4412/2016.  
46 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 8 ν. 4412/2016.  
47 Πρβλ. άρθρο 360 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1του π.δ. 39/2017.  
48  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 του π.δ. 39/2017. 
49 Πρβλ. άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα 
50 Πρβλ. άρθρο 363 του ν. 4412/2016. 
51 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 και 6 του π.δ. 39/2017. 
52 Πρβλ. άρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
53 Πρβλ. παρ. 1 του άρθρου 365 του Ν. 4412/2016. 
54 Πρβλ. άρθρα 360 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και 3 παρ. 2 του π.δ. 39/2017, πρβλ. άρθρο 367 παρ. 4 Ν. 
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4412/2016. 

55  Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 Ν. 4412/2016.  
56 Πρβλ. τις μεταβατικές διατάξεις των άρθρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) του ν. 4782/2021 ως 

προς την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών δικονομικών διατάξεων του άρθρου 138 του ν. 
4782/2021, με το οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στις ισχύουσες διατάξεις περί δικαστικής 
προστασίας του άρθρου 372 Ν. 4412/2016 . 

57 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 6 Ν. 4412/2016. 
58   Πρβλ.  άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016. 
59 Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
60 Πρβλ. άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
61  Τίθεται μόνο εφόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από πόρους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 
62 Από 1-1-2017 τέθηκε σε ισχύ το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), το οποίο με το άρθρο 13 κατάργησε το π.δ 

113/2010. 
63 Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 

της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου 
θεσμικού πλαισίου της διακήρυξης. 

64 Όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, τούτο να αναγράφεται στη                                                                                                                                                                                                                                                                   
Διακήρυξη και ειδικότερα να αναγράφεται ο τίτλος της Πράξης και του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος στο πλαίσιο του οποίου είναι ενταγμένο το δημοπρατούμενο έργο, καθώς και τα 
ποσοστά συγχρηματοδότησης της δαπάνης του έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (με 
αναφορά στο διαρθρωτικό ταμείο). Επίσης, η σχετική συμπλήρωση ακολουθεί τη διακριτή 
ορολογία Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) έργων, ενάριθμος έργου ή ΚΑΕ, ανάλογα την πηγή 
χρηματοδότησης (ΠΔΕ ή Τακτικός προϋπολογισμός). Για το ζήτημα της  ανάληψης δαπανών 
δημοσίων επενδύσεων,  βλ. και άρθρο 5 του π.δ 80/2016. Πρβλ. άρθρο 53 παρ.2 περ. ζ ν. 
4412/2016. 

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

του ν. 4605/2019. 
67  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ της ΚΥΑ 

ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα). 
68 Πρβλ. άρθρο 102 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 42 του ν. 4782/2021. Πρβλ 

και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021  
69  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες” ( Α΄ 

145 ): “Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις ανάθεσης και οι συμβάσεις που συνάπτονται για λογαριασμό 
των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθμό και τη χρονολογία της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, τον αριθμό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου 
φορέα, καθώς και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που 
η δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.".Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12 
παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “Διακηρύξεις, όπου απαιτείται, και αποφάσεις ανάθεσης που εκδίδονται 
και συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι άκυρες, εφόσον δεν έχει 
προηγηθεί αυτών η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου 2, παρ. 2 του 
παρόντος. "Πρβ. και άρθρο 5 του ως άνω διατάγματος “Ανάληψη δαπανών δημοσίων επενδύσεων” 

70  Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η 
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 
6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α' του ν. 4412/2016). 

71 Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 
ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 
15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 περ. β  του άρθρου 156 
ν. 4412/2016.  

72 Πρβλ. άρθρο 6 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
73  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 παρ. 21 του ν. 4605/2019 
74 Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η 
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άμεση έναρξη των εργασιών (Πρβλ. άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016). 

75 Με την επιφύλαξη της επόμενης υποσημείωσης. 
76  Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να επιτρέπουν την υποβολή εναλλακτικών προσφορών και στην 

περίπτωση αυτή προσαρμόζεται αντιστοίχως το 13.4. ( πρβλ άρθρο 57  του ν. 4412/2016 ). 
77  Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη 
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1του ν. 4412/2016),. 

78 Πρβλ. άρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
79 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 3 του ν. 4412/2016 
80 Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να καθορίζεται όριο ποσοστού 

έκπτωσης, πάνω από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει, επιπλέον της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, πρόσθετη εγγύηση, κλιμακωτά αυξανόμενη βάσει του ποσοστού 
έκπτωσης. Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο ν. 4412/2016. 

81  Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 17 του ν. 4412/2016 
82 Πρβλ. άρθρο 160 παρ. 9 περ. β του ν. 4412/2016 
83 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. β του ν. 4412/2016 
84 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 14 περ. α  ν. 4412/2016 
85 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 

για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) 
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 
4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. Το με 
αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 

86 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 13, καθώς και τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4.1.ζ. της παρούσας, ως 
προς τις εγγυήσεις συμμετοχής. 

87  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 
4412/2016. 

88 Ορίζεται ο χρόνος από την Αναθέτουσα Αρχή κατ΄ εκτίμηση των ιδιαιτεροτήτων της διαδικασίας. 
Για τον καθορισμό του χρόνου ισχύος της προσφοράς, πρβ. Άρθρο 97 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου: «Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργων…., οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης και ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε δέκα (10) μήνες, μέσα στο οποίο πρέπει να 
συναφθεί η σύμβαση. Ειδικότερα, στους διαγωνισμούς που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο ως άνω χρόνος ισχύος των προσφορών προσαυξάνεται 
κατά τρεις (3) επιπλέον μήνες αντίστοιχα».  

89 Πρβλ. άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
90  Σύμφωνα με τις περ. (31) και (35) παρ. 1 και την παρ. 3 άρθρου 377 καθώς και τις παρ. 11 και 12 

άρθρου 379 ν. 4412/2016, εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σύμφωνα με τις 
παρ. 7 και 8 άρθρου 15 ν. 3669/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3548/2007, στον 
περιφερειακό και τοπικό τύπο μέχρι 31/12/2023. 

91 Πρβλ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να 
καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. 

92 Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών 
σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά 
δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.  

93 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm  
94 Για το έλεγχο των χωρών που έχουν συνάψει συμφωνίες με την Ένωση δες την ιστοσελίδα της 

Επιτροπής https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 
95  Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016. 
96 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 

4497/2017. Επισημαίνεται ότι, στο ΕΕΕΣ, η αναφορά σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” 
νοείται, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, 

https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
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η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε 
αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

97 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
98 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2Α τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα  περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
99  Οι λόγοι της παραγράφου 22.Α.4. αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με το 

άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Κατά συνέπεια, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιλέξει έναν, 
περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους αποκλεισμού συνεκτιμώντας 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές 
περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στο παρόν σημείο της διακήρυξης. . 

100  Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ 
101  Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω εθνικός λόγος αποκλεισμού συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙΙ Δ του ΕΕΕΣ 

( Άλλοι Λόγοι Αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του 
κράτους μέλους της α.α ή του α.φ ). 

102 Πρβλ. παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/2 
103 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016 
104 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016, Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της 

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση 
C-124/2017 Vossloh, ιδίως σκέψεις 38-41,  ΣτΕ ΕΑ 40/2019.  

105 Υπενθυμίζεται ότι  αναφορά στην παράγραφο 22.Α.4 θα γίνει μόνο στην περίπτωση που η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει κάποιον από τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού. 

106
 Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης 
Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ στην υπόθεση C‑387/19 

107 Πρβλ άρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016 
108 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία 

εξακολουθεί να ισχύει έως την  έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
109  Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, πλην της καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας (αρ. 75 παρ. 2 σε συνδυασμό με το αρ. 76 του ν. 4412/2016), 
είναι προαιρετικά για την αναθέτουσα αρχή και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το 
αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
διαμορφώνονται κατά τρόπο, ώστε να μην περιορίζεται δυσανάλογα η συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς. Κατά το στάδιο του προσδιορισμού 
των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων, είναι αναγκαίο να τηρούνται από τις 
αναθέτουσες αρχές, οι θεμελιώδεις ενωσιακές αρχές, ιδίως η αρχή της ίσης μεταχείρισης των 
συμμετεχόντων, της αποφυγής των διακρίσεων, της διαφάνειας και της ανάπτυξης του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 22.Β – 22.Ε εξετάζονται κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της καταλληλότητας του προσφέροντος να εκτελέσει τη σύμβαση (κριτήρια “on/off”).  

110  Πρβλ. άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4635/2019, με το οποίο επανήλθαν σε ισχύ τα άρθρα 105 και 106 
του ν. 3669/2008, μέχρι την έκδοση του π.δ. του άρθρου  

111  Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία 
του ΜΕΕΠ ή, από την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/2019, του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.ΔΕ.).  . Πρβλ. άρθρο  76 παρ.  4, του ν. 4412/2016.  

112  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε τάξεις/πτυχία του 
ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε. Σε κάθε περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των 
άρθρων 80 έως 110 του ν. 3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 
και την πλήρη έναρξη ισχύος του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
περιγράφει τις σχετικές απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων 
των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των 
προβλεπόμενων απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ 
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71/2019 (Α΄ 112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου. 

113  Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις που να διασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί 
φορείς διαθέτουν την αναγκαία τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της 
σύμβασης (πρβ. άρθρο 75 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο και αρ. 75 παρ. 4 του ν. 4412/2016). Οι εν λόγω 
απαιτήσεις καταρχάς καθορίζονται περιγραφικά στο παρόν σημείο, χωρίς παραπομπή σε 
τάξεις/πτυχία του ΜΕΕΠ ή του ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε ούτε σε βαθμίδες/κατηγορίες του ΜΕΚ. Σε κάθε 
περίπτωση και για το μεταβατικό χρονικό διάστημα ισχύος των άρθρων 80 έως 110 του ν. 
3669/2008, όπως αυτό προκύπτει από το άρθρο 65 του π.δ. 71/2019 και την πλήρη έναρξη ισχύος 
του  τελευταίου, επισημαίνεται ότι,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να περιγράφει τις σχετικές 
απαιτήσεις ανάλογα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 71/2019, τηρουμένων των ειδικότερων 
ρυθμίσεων του άρθρου 76 του ν. 4412/2016 αναφορικά με τις πέραν των προβλεπόμενων 
απαιτήσεων για την εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των οικείων μητρώων του π.δ 71/2019 (Α΄ 
112), αντίστοιχου προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργου..  

114 Προαιρετική επιλογή: Η παρ. 22.Ε τίθεται κατά διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και 
συμπληρώνεται σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι όλες οι απαιτήσεις 
πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 1 ν. 
4412/2016). 

115  Το εδάφιο αυτό προστίθεται κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 78 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

116 Ως προς τον τρόπο υποβολής των αποδεικτικών μέσων του παρόντος άρθρου, τα οποία έχουν 
συνταχθεί/ παραχθεί από τους ίδιους τους οικονομικούς φορείς πρβλ. άρθρο 8 παρ. 3 της με. αρ. 
117384/26-10-2017 Κ.Υ.Α. 

117 Πρβ άρθρο 79Α παρ. 4 ν. 4412/2016,  
118  Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 
4412/2016. 

119  Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016 
120 Βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 
121 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμήμα) 
122 Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 8, σε συνδυασμό  με άρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016 
123 Εφιστάται η προσοχή των αναθετουσών αρχών στο ότι πρέπει να ζητείται η προσκόμιση 

δικαιολογητικών προς απόδειξη μόνο των λόγων αποκλεισμού και των κριτηρίων επιλογής που 
έχουν τεθεί στην παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι, η αναθέτουσα αρχή δύναται, 
κατά το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

124 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
125  Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 : “Αν ο οικονομικός φορέας 

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

126 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
127 Οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος τεύχους υπογράφονται και γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 4.2. β) της παρούσας  
128  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
129 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
130 Πρβλ. το με α.π. 2440/22-04-2021έγγραφο της Αρχής «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας» (ΑΔΑ: 9ΒΚΩΟΞΤΒ-7Δ6). 
131  Η πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής eCertis για την αναζήτηση ισοδύναμων πιστοποιητικών 

άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε είναι διαθέσιμη, χωρίς κόστος, στη διαδρομή. 
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search. Επισημαίνεται ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ είναι ο αρμόδιος εθνικός 
φορέας για την καταχώρηση και τήρηση των στοιχείων του eCertis για την Ελλάδα. Πρβλ. το με 

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
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αριθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχετικό έγγραφο της Αρχής στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn  

132  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή τις επιλέξει, όλες ή κάποια/ες εξ αυτών, ως λόγους αποκλεισμού. 
133  Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή, εφόσον μπορέσει να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι 

συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις αυτές, αποκλείει οποιονδήποτε οικονομικό φορέα από τη 
συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης.  

134 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
135 η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του π.δ. 71/2019 (Α΄ 112). Επισημαίνεται ότι 

τα πτυχία των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), που είναι σε 
ισχύ κατά την 3η Ιουλίου 2019 εξακολουθούν να ισχύουν ως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου που ίσχυε έως και την 2α Ιουλίου 2019 
(Πρβλ. άρθρο 65 παρ. 1 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 
144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).  

136 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
137

 Πρβλ. άρθρο 76 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
138  Εφόσον έχει αναφερθεί σχετική απαίτηση στο άρθρο 22.Ε συμπληρώνεται αναλόγως σύμφωνα με 

το άρθρο 82 του ν. 4412/2016. 
139 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν. 4412/2016. 
140 Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά:  

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 

4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο 

αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός), 
    στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται 

κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
     η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012)  
    θ.ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ 

(ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
     ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την 

έδρα της στην ημεδαπή, 
     ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 

207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
      ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 

αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε 
κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που 
έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που 
αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 

 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα 
τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
141 Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016.  
142  Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 20 παρ. 5 του ν. 3669/2008: “Για τη συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς δημοσίων έργων χορηγείται σε κάθε εργοληπτική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο 
Μ.Ε.ΕΠ. «ενημερότητα πτυχίου», η οποία, σε συνδυασμό με τη βεβαίωση εγγραφής που εκδίδεται 
από την υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., συνιστά «επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων 
εργοληπτών [...] και απαλλάσσει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις από την υποχρέωση να καταθέτουν 
τα επιμέρους δικαιολογητικά στους διαγωνισμούς.” Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 22  
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(Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 ) περ. 66 του ν. 4441/2016 ( Α΄ 227 ] “α.Το πρώτο εδάφιο της 
περίπτωσης 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αντικαθίσταται ως εξής: «31) του Ν. 
3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 και 
της παραγράφου 1 α του άρθρου 176». 

143  Στην περίπτωση όμως που η Ενημερότητα Πτυχίου δεν καλύπτει τις εισφορές επικουρικής 
ασφάλισης, τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ξεχωριστά. 

144  Μόνο στην περίπτωση που έχει επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή ως λόγος αποκλεισμού. 
145  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
146 Πρβλ. άρθρο 165 παρ. 3 του ν. 4412/2016. 
147  Πρβλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016  
148 Πρβλ άρθρο 176 ν. 4412/2016. Στα έγγραφα της σύμβασης, για έργα προϋπολογισμού ανώτερου 

των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, μπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα περί 
διαιτητικής επίλυσης κάθε διαφοράς που προκύπτει σχετικά με την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το 
κύρος της σύμβασης. Για έργα κατώτερου προϋπολογισμού, απαιτείται για τη συμπερίληψη 
αντίστοιχης ρήτρας η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου. Μπορεί να τεθεί στο 
σημείο αυτό ή στην ΕΣΥ. Στα συμβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί ρήτρα περί διαιτητικής 
επίλυσης, δύναται να προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής επίλυσης κάθε διαφοράς, που προηγείται 
της προσφυγής στη διαιτησία  



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα κτιριακών έργων και υπαιθρίων χώρων
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, Αδειών εγκαταστάσεων & Ενέργειας

αριθμός μελέτης:     54  /2021

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ομαδα χωματουργικών

1 ΟΙΚ22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΟΙΚ2222 m3 36,35 5,00 181,75

2 ΟΙΚ22.70.4
Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με 
μεταλλικό σκελετό και με οποιαδήποτε 
επένδυση 

ΟΙΚ2275 m2 6,98 40,00 279,20

3 ΟΙΚ22.46σχετ
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών 
κουφωμάτων

ΟΙΚ2275 m2 19,00 40,00 760,00

4 ΟΙΚ22.21.01
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων 
παντός τύπου χωρίς προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 

ΟΙΚ2238 m2 4,97 40,00 198,80

5 ΟΙΚ22.20.03σχετ
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων 
παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
με προσοχή 

ΟΙΚ2237 m2 6,70 50,00 335,00

6 ΟΙΚ2267
Καθαίρεση άοπλων ή οπλισμένων 
σκυροδεμάτων 

ΟΙΚ2227 m3 25,40 5,00 127,00

7 ΟΙΚ22.35 Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή ΟΙΚ2267 τεμαχ 4,50 10,00 45,00

8 ΟΙΚ22.37.4σχετ Διάνοιξη αύλακος επί σκυροδέματος ΟΙΚ2269 m 46,50 50,00 2.325,00

9 ΟΙΚ 22.36.5 σχετ
Διαμόρφωση ανοιγμάτων  σε 
λιθοδομές ή πλινθοδομές  με προσοχή

ΟΙΚ2268 τεμαχ 200,00 2,00 400,00

10 ΟΙΚ22.75 σχετ
Καθαίρεση - αποξήλωση, καθαρισμός 
συνόλου εσωτερικών χώρων 

ΟΙΚ6102 τεμαχ 3.500,00 1,00 3.500,00

8.151,75
ομάδα σκυροδεμάτων & 
τοιχοδομών

11 ΟΙΚ38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών ΟΙΚ3811 m2 22,50 10,00 225,00

12 ΟΙΚ49.1.1
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) από 
ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα 
δρομικών τοίχων 

ΟΙΚ3213 m 17,30 5,00 86,50

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έργο: Διαμόρφωση χώρου αρχείου Δημαρχείου

ΚΑ: 30.7321.0032

 
Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):  157.000,00 ευρώ

Άθροισμα  
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13 OIK73.91
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με 
υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου 
πάχους 5 cm

ΟΙΚ7373.1 m2 22,50 530,00 11.925,00

12.236,50
ομάδα Καλύψεων

14 ΟΙΚ71.31
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με 
μαρμαροκονίαμα

ΟΙΚ7131 m2 11,60 80,00 928,00

15 ΟΙΚ73.37.1
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια 
με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις 
πάχους 2,0 cm 

ΟΙΚ7337 m2 14,70 150,00 2.205,00

16 OIK73.33.03σχετ
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια 
GROUP 4, διαστάσεων 45x45 cm

ΟΙΚ 7331 m2 60,00 100,00 6.000,00

17 ΟΙΚ73.35.01σχετ
Περιθώρια (σοβατεπιά) από πλακίδια 
GROUP4

ΟΙΚ7326.1 m 20,00 40,00 800,00

18 ΟΙΚ78.05.01
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 
12,5 mm

ΟΙΚ 7809 m2 13,00 50,00 650,00

19 ΟΙΚ78.05.04
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, 
πάχους 12,5 mm

ΟΙΚ 7809 m2 15,50 25,00 387,50

20 OIK78.10.02
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 
12,5 mm

ΟΙΚ 7809 m2 31,50 50,00 1.575,00

21 OIK78.34 Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες ΟΙΚ 7809 m2 22,50 50,00 1.125,00

22 ΟΙΚ 76.27.1

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - 
ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού 
πάχους 18 mm  (κρύσταλλο 5 mm, 
κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 

ΟΙΚ7609.2 m2 50,30 9,00 452,70

23 ΟΙΚ77.55
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών 
επιφανειών

ΟΙΚ7755 m2 7,00 70,00 490,00

24 ΟΙΚ77.82

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων 
επιφανειών με ελαιόχρωμα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή 
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως 

ΟΙΚ7787 m2 12,70 60,00 762,00

25 ΟΙΚ77.81.1

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί 
εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων 
με χρήση πλαστικών ακρυλικών 
χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως. 

ΟΙΚ7786.1 m2 14,40 800,00 11.520,00

26 ΟΙΚ77.80.02

Χρωματισμοί επί επιφανειών 
επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως εξωτερικών επιφανειών με 
χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή 
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

ΟΙΚ 7785.1 m2 10,10 800,00 8.080,00

27 ΟΙΚ75.31.4
Ποδιές παραθύρων από  σκληρό / 
εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 3 
cm 

ΟΙΚ7534 m2 132,00 2,00 264,00

28 OIK79.40
Επένδυση τοίχων με πλάκες 
πετροβάμβακα πάχους 50 mm

ΟΙΚ 7940 m2 13,50 70,00 945,00

Άθροισμα  
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29 ΟΙΚ79.3
Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό 
διάλυμα 

ΟΙΚ7902 m2 2,80 40,00 112,00

30 ΟΙΚ78.21
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας 
τύπου ρόλλερ με διάτρητο ύφασμα

ΟΙΚ7809 m2 92,70 25,00 2.317,50

38.613,70
ομάδα μεταλλικών & ξύλινων 
κατασκευών

31 OIK61.06
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή 
κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 
mm 

ΟΙΚ  6104 kg 2,80 100,00 280,00

32 ΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής ΟΙΚ6118 Kgr 2,80 80,00 224,00

33 ΟΙΚ61.12
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών 
τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες

ΟΙΚ  6116 m 3,90 60,00 234,00

34 ΟΙΚ65.17.4 σχετ
Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με ή 
χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα  
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα 

ΟΙΚ6522 m2 200,00 8,00 1.600,00

35 ΟΙΚ62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες ΟΙΚ 6224 kg 5,60 90,00 504,00

36 ΟΙΚ62.61.02
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, 
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 6236 m2 335,00 4,00 1.340,00

37 ΟΙΚ62.60.02
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, 
ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min

ΟΙΚ 6236 m2 280,00 4,00 1.120,00

38 ΟΙΚ54.50 σχετ
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με 
ελαστικό παρέμβυσμα

ΟΙΚ5446.1 m2 210,00 9,00 1.890,00

39 ΟΙΚ56.21
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα τύπου 
DUROPAL 

ΟΙΚ5617 m2 24,00 3,00 72,00

40 ΟΙΚ56.23
Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή 
τυποποιημένα 

ΟΙΚ5613.1 m2 265,00 3,00 795,00

41 ΟΙΚ56.25
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή 
τυποποιημένα 

ΟΙΚ5613.1 m2 199,00 3,00 597,00

42 ΟΙΚ61.19.01σχετ Μεταλλική ραφιέρα τύπου DEXION ΟΙΚ6119 τεμ 140,00 60,00 8.400,00

17.056,00
 ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

43 ΗΛΜ 33 Εσωτερική μονάδα πολυδιαρούμενου 
κλιματιστικού συστήματος, επίτοιχη, 
ψυκτικής απόδοσης 2,7kW

ΑΤΗΕ 
N8563.2.3

Τεμ. 450,00 2,00 900,00

44 ΗΛΜ 33 Εσωτερική μονάδα πολυδιαρούμενου 
κλιματιστικού συστήματος, επίτοιχη, 
ψυκτικής απόδοσης 3,5kW

ΑΤΗΕ 
N8563.2.4

Τεμ. 550,00 1,00 550,00

45 ΗΛΜ 33 Εξωτερική μονάδα συστήματος 
θέρμανσης - κλιματισμού μεταβλητής 
παροχής (VRV) ονομαστικής ψυκτικής 
απόδοσης 10,5 kW 

ΑΤΗΕ 
N8563.10.10

κ.α. 2.250,00 1,00 2.250,00

46 ΗΛΜ 7 Σωληνοδίκτυο πολυδιαρούμενου 
κλιματιστικού συστήματος

ΑΤΗΕ 
N8563.12.1

m 50,00 20,00 1.000,00

Άθροισμα  
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47 ΗΛΜ 39 Εναλλάκτης θερμότητας αέρα - αέρα, 
κρυφού τύπου, παροχής 400 m3/h @ 
50Pa

ΑΤΗΕ 
N8500.1.40

Τεμ. 950,00 1,00 950,00

48 ΗΛΜ 39 Σύστημα εξαερισμού WC με 
φυγοκεντρικό ανεμιστήρα in-line

ΑΤΗΕ 
N8520.10

κ.α. 400,00 1,00 400,00

49 ΗΛΜ39 Αξονικός ανεμιστήρας  2.000 m3/h ΑΤΗΕ 
N8521.1.20

Τεμ. 450,00 1,00 450,00

50 ΗΛΜ 36 Στόμιο τοίχου απόρριψης - λήψης 
αέρα, τύπου βροχής, από αλουμίνιο, 
30x20 εκ. με το κουτί του

 ΑΤΗΕ 
Ν8541.4.30.

20

Τεμ. 110,00 2,00 220,00

51 ΗΛΜ 36 Στόμιο τοίχου /οροφής  προσαγωγής / 
επιστροφής αέρα, διαστάσεων 30x20 
εκ. με το κουτί του

 ΑΤΗΕ 
Ν8541.1.30.

20

Τεμ. 90,00 2,00 180,00

52 ΗΛΜ 35 Αεραγωγός απο αλουμίνιο εύκαμπτος, 
, κυκλικής διατομής,ονομαστικής 
διαμέτρου 125 mm 

ΑΤΗΕ 
8537.3.7

m 9,25 16,00 148,00

7.048,00
 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

53 ΗΛΜ 52 Αποξήλωση ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων

___ κ.α. 500,00 1,00 500,00

54 ΗΛΜ 47 Καλώδιο τύπου NYY τριπολικό 
διατομής 3x6mm2, ορατό η 
εντοιχισμένο

ΑΤΗΕ  
Ν8774.3.4 

m 8,78 60,00 526,80

55 ΗΛΜ 46 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό 
διατομής 3x1.5 mm2, χάλκινων 
αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

ΑΤΗΕ  
8766.3.1 

m 5,29 120,00 634,80

56 ΗΛΜ 46 Καλώδιο τύπου NYM πενταπολικό 
διατομής 5x1.5 mm2, χάλκινων 
αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

ΑΤΗΕ  
8766.5.1 

m 7,18 25,00 179,50

57 ΗΛΜ 46 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό 
διατομής 3x2.5 mm2, χάλκινων 
αγωγών ορατό η εντοιχισμένο 

ΑΤΗΕ  
8766.3.2 

m 5,66 60,00 339,60

58 ΗΛΜ 43 Αγωγός τύπου ΝΥΑ  διατομής  1,5m2, 
χάλκινος, πλαστικής επένδυσης 

ΑΤΗΕ  
8751.1.2. 

m 1,32 60,00 79,20

59 ΗΛΜ 43 Αγωγός τύπου ΝΥΑ  διατομής  
2,5mm2, χάλκινος, πλαστικής 
επένδυσης 

ΑΤΗΕ  
8751.1.3. 

m 1,43 60,00 85,80

60 ΗΛΜ 41 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός  ευθύς ή σπιράλ διαμέτρου 
Φ 13,5mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8732.1.2 

m 3,27 40,00 130,80

61 ΗΛΜ 41 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών 
πλαστικός θωρακισμένος ευθύς ή 
σπιράλ διαμέτρου Φ 16mm 

ΑΤΗΕ  
Ν8733.1.2

m 7,00 30,00 210,00

Άθροισμα  
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62 ΗΛΜ 41 Κυτίο διακλαδώσεων καλωδίων τύπου 
ΝΥΥ ή ΝΥΜ, διαστ. 100x100mm, για 
αγωγούς διατομής έως 6mm2, έξι 
εξόδων, από βακελίτη ή πλαστικό 
υλικό

ΑΤΗΕ  
8786.6.1.  

Τεμ. 7,54 15,00 113,10

63 ΗΛΜ 41 Κανάλι καλωδίων τμηματικής 
συναρμολόγησης  105x35mm

ΑΤΗΕ 
Ν8730.2

m 18,00 30,00 540,00

64 ΗΛΜ 59 Σχάρα καλωδίων πλάτους 15 εκ. ΑΤΗΕ 
Ν8740.15

m 17,50 25,00 437,50

65 ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός σε κανάλι, απλός, 
2 στοιχείων, 10Α, με τη βάση του

ΑΤΗΕ 
8801.1.1 

ΣΧΕΤ

Τεμ. 9,00 5,00 45,00

66 ΗΛΜ 49 Διακόπτης χωνευτός σε κανάλι, 
κομμιτατέρ ή αλλέ ρετουρ, 2 στοιχείων, 
10Α, με τη βάση του

ΑΤΗΕ 
8801.1.4 

ΣΧΕΤ

Τεμ. 12,00 2,00 24,00

67 ΗΛΜ 49 Πρίζα schuko,  2 στοιχείων, 10/16Α, 
χωνευτή σε κανάλι με τη βάση της

ΑΤΗΕ 
8826.3.1 

ΣΧΕΤ

Τεμ. 10,00 10,00 100,00

68 ΗΛΜ 52 Ηλεκτρικός πίνακας εμφανής, 
μονοφασικός 2 σειρών, πλήρης, 
στεγανός

ΑΤΗΕ 
Ν9400.40.2

Τεμ. 450,00 1,00 450,00

69 ΗΛΜ 59 Φωτιστικό σώμα πάνελ LED 40W, 
τύπου ψευδοροφής

ΑΤΗΕ 
Ν8987.2.60

Τεμ. 80,00 8,00 640,00

70 ΗΛΜ 59 Φωτιστικό σώμα LED, επίμηκες, 
στεγανό, 30W

ΑΤΗΕ 
Ν8988.1.60

Τεμ. 60,00 6,00 360,00

71 ΗΛΜ 59 Φωτιστικό σώμα WC τύπου απλίκας,  
LED 18W, IP44

ΑΤΗΕ 
Ν8988.1.3

Τεμ. 75,00 1,00 75,00

72 ΗΛΜ 59 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας  λεπτού 
προφίλ τύπου LED

ΑΤΗΕ 
Ν8988.90

Τεμ. 45,00 5,00 225,00

73 ΗΛΜ 62 Πυρανιχνευτής τύπου καπνού - 
ιονισμού

ΑΤΗΕ  
Ν9532.1 

Τεμ. 56,00 6,00 336,00

74 ΗΛΜ 62 Πυρανιχνευτής θερμοδιαφορικός ΑΤΗΕ 
Ν9532.2

Τεμ. 48,00 1,00 48,00

75 ΗΛΜ 62 Φωτεινός επαναλήπτης -  σειρήνα 
συναγερμού  

ΑΤΗΕ  
Ν9533.2 

Τεμ. 65,00 1,00 65,00

76 ΗΛΜ 47 Καλώδιο τύπου LiYCY  τετραπολικό - 
διατομής 4 x 1,0 mm2 

ΑΤΗΕ  
Ν8760.4.1 

m 5,70 90,00 513,00

77 ΗΛΜ 62 Πατητό κομβίο συναγερμού  ΑΤΗΕ  
Ν9533.1 

Τεμ. 25,00 2,00 50,00

78 ΗΛΜ 62 Πίνακας πυρανίχνευσης 6 τουλάχιστον 
ζωνών

ΑΤΗΕ  
Ν9531.6 

Τεμ. 330,00 1,00 330,00

79 ΗΛΜ 48 Καλώδιο UTP cat. 6 ___ m 5,25 150,00 787,50

80 ΗΛΜ 61 Πριζα μετάδοσης δεδομένων (RJ45) 
Cat6, ενός στοιχείου, χωνευτή σε 
κανάλι

ΑΤΗΕ 
Ν8826.45

Τεμ. 15,00 8,00 120,00

7.945,60

 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ
81 ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 

ins ορειχάλκινη 
ΑΤΗΕ 
8101.1

τεμ. 13,16 1,00 13,16

Άθροισμα  
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82 ΗΛΜ 8 Σωλήνας πολυπροπυλενίου (PP-R) 
DN20

ΑΤΗΕ 
N8043.20

m 8,50 20,00 170,00

83 ΗΛΜ 7 Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 
0,80mm,  Φ18 mm 

ΑΤΗΕ 
8041.6.1

m 7,91 15,00 118,65

84 ΗΛΜ 11 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) 
γωνιακή, ορειχάλκινη,επιχρωμιωμένη 
Φ 1/2 ins 

ΑΤΗΕ 
8131.2.1

τεμ. 11,23 5,00 56,15

85 ΗΛΜ 24 Θερμαντήρας νερού ηλεκτρικός  60lt ___ τεμ. 225,00 1,00 225,00

86 ΗΛΜ 14 Λεκάνη αποχωρητηρίου απο 
πορσελάνη, "Ευρωπαικού" 
(καθημένου) τύπου, χαμηλής πιέσεως 

ΑΤΗΕ 
8151.2

τεμ. 195,20 1,00 195,20

87 ΗΛΜ 18 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα 
χρώματος λευκού 

ΑΤΗΕ 
8179.2

τεμ. 23,08 1,00 23,08

88 ΗΛΜ 13 Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη 
απλή 

ΑΤΗΕ 
8178.1.1

τεμ. 8,70 1,00 8,70

89 ΗΛΜ8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 
περίπου 42Χ56 cm πλήρης 

ΑΤΗΕ 
8160.2

τεμ. 167,61 1,00 167,61

90 ΗΛΜ 13 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες 
επιχρωμιωμένο 

ΑΤΗΕ 
8174.1

τεμ. 6,23 1,00 6,23

91 ΗΛΜ 8168.2 Καθρέπτης μπάνιου 60x100 εκ. ΑΤΗΕ 
Ν8168.4

τεμ. 50,00 1,00 50,00

92 ΗΛΜ 17 Σιφώνι δαπέδου από PVC-u με σχάρα 
ανοξείδωτη 15x15εκ.

ΑΤΗΕ 
N8167.15

τεμ. 45,00 1,00 45,00

93 ΗΛΜ 8 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, 
Φ40mm, PN6

ΑΤΗΕ 
8042.1.2. 

ΣΧΕΤ

m 13,70 6,00 82,20

94 ΗΛΜ 8 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, 
Φ50mm, PN6

ΑΤΗΕ 
8042.1.3. 

ΣΧΕΤ

m 14,00 10,00 140,00

95 ΗΛΜ 8 Σωλήνας αποχέτευσης από PVC-u, 
Φ100mm, PN6

ΑΤΗΕ 
8042.1.7. 

ΣΧΕΤ

m 23,89 10,00 238,90

96 ΗΛΜ 8 Ταφ καθαρισμού PVC-u με τάπα Φ100 ΑΤΗΕ 
Ν8042.3.1.

τεμ. 12,00 1,00 12,00

97 ΗΛΜ 9 Σωλήνας αποχέτευσης κλιματιστικής 
μονάδας

___ m 3,00 15,00 45,00

98 ΗΛΜ 11 Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - 
ψυχρού ύδατος, τοποθετημένος σε 
νιπτήρα Φ 1/2 ins 

ΑΤΗΕ 
8141.2.2

τεμ. 61,04 1,00 61,04

99 ΗΛΜ 10 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων 
αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) 
με βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 
40cmΧ50cm

ΑΤΗΕ 
8066.1.5

τεμ. 148,52 1,00 148,52

100 ΗΛΜ 20 Πυροσβεστικό σημείο απλό (ερμάριο)  ΑΤΗΕ  
Ν8204.101.1

00 

τεμ. 110,00 1,00 110,00
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101 ΗΛΜ 19 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, 
φορητός, γομώσεως 6 Kg 

ΑΤΗΕ 
8201.1.2 

σχετ.

τεμ. 58,00 2,00 116,00

2.032,44

Άθροισμα εργασιών 93.083,99
Γ.Ο. & Ε.Ε. 16.755,12
Σύνολο 109.839,11
Απρόβλεπτα  15 % 16.475,87
Σύνολο 126.314,97
Αναθεωρήσεις 297,92
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 126.612,90
Φ.Π.Α.   24 % 30.387,10
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ευρώ : 157.000,00

Οι Συντάξαντες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων Μηχανικός Λαμία 15.04. 2021
Η αναπληρώτρια Προισταμένη ΔΥΤΕ

Φούντας Θεόδωρος / Μηχανολόγος 
Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός
Πολιτοπούλου Αφροδίτη

Άθροισμα  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ιωάννα Σερεμέτη 
  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που 
ενσωματώνονται στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ 
ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δ.Σ τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας σχετικά με τη 
συγκρότηση  της επιτροπής της  παρ. 1 του άρθρου 159  του Ν 4412/2016 
(παραλαβή και έλεγχος ποιότητας υλικών) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ» σύμβασης κατασκευής ποσού 228.105,24€ (με  Φ.Π.Α.) αναδόχου 
Τσίντζηρα Παρασκευά. 

 
Ιστορικό: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν 4412/2016, 
προβλέπεται η σύσταση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των 
υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των έργων. Η επιτροπή ορίζεται από 
τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς 
υπαλλήλους, ένα εκ των οποίων ανήκει στη ομάδα επίβλεψης του έργου. Ο ορισμός 
της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και 
άλλο υπάλληλο ως μέλος της επιτροπής.  
       Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να παραληφθεί και να ελεγχθεί η 
ποιότητα των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ», πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει και επιπλέον 
μέλος κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
                             

 Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Τη λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 
ποιότητας των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ» σύμβασης κατασκευής 228.105,24€ (με  Φ.Π.Α.) αναδόχου Τσίντζηρα 
Παρασκευά. Στην παραπάνω επιτροπή ορίζονται από την Υπηρεσία μας ως μέλη η 
επιβλέπουσα του έργου Ιωάννα Σερεμέτη και ο Πρ/μενος Τμ. Η/Μ Έργων Αδειών 
Εγκαταστάσεων & Ενέργειας Φούντας Θεόδωρος. 
 

Λαμία,      -06-2021 
Η συντάξασα 

 
 
 
 

Ιωάννα Σερεμέτη 
Ηλεκ. Μηχ/κός Α’ β 

Λαμία    -06-21 
Ο Πρ/μενος Τμ. 

 
 
 
 

Φούντας Θεόδωρος 
Μηχ. Μηχ/κος Α΄β. 

Λαμία,   -06-2021 
Η Αναπλ. Πρ/μένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α’ β. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 
  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που 
ενσωματώνονται στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου 
Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση  
της επιτροπής της  παρ. 1 του άρθρου 159  του Ν 4412/2016 (παραλαβή και έλεγχος 
ποιότητας υλικών) του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος 1ου & 
17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας», προϋπολογισμού 489.244,37€, αναδόχου 
Ν.& Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. 

 
Ιστορικό: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν 4412/2016, προβλέπεται η 
σύσταση επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των έργων. Η επιτροπή ορίζεται από τη διευθύνουσα 
υπηρεσία και αποτελείται από δύο ή περισσότερους τεχνικούς υπαλλήλους, ένας εκ των 
οποίων ανήκει στη ομάδα επίβλεψης του έργου. Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται 
στην προϊσταμένη αρχή, η οποία μπορεί να ορίσει και άλλο υπάλληλο ως μέλος της 
επιτροπής.  
       Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να παραληφθεί και να ελεγχθεί η 
ποιότητα των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού 
συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας», πρέπει να οριστεί 
επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει και επιπλέον μέλος κατόπιν απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
                             

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Τη λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της 
ποιότητας των υλικών που θα ενσωματωθούν στο έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση 
σχολικού συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας», 
προϋπολογισμού 489.244,37€, αναδόχου Ν.& Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. Στην 
παραπάνω επιτροπή ορίζονται από την Υπηρεσία μας ως μέλη οι επιβλέποντες του έργου 
κ. Ανέστης Καρτσιώτης και η κ. Ιωάννα Σερεμέτη. 
 

 

Λαμία,  24 – 06 – 2021 
Ο συντάξας 

 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολ. Μηχανικός Α’ βαθμ. 

 Λαμία,  24 – 06 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α’ βαθμ. 

 



 

 

 
Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή οδών 
Δ.Ε. Λαμίας, Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου». 
 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
 
1. Η αριθμ. 19/2018 μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου 
Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 613.800,00 Ευρώ μαζί με το 
Φ.Π.Α. 

2. Την 16–07–2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 
(ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18AWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε 
ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 (ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-
66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση 
Διοίκησης. 

3. Την 14-12-2018 υπογράφτηκε η αριθ. 59962 σύμβαση ποσού 262.399,52 Ευρώ με το 
Φ.Π.Α.  

4. Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2), 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ), 
153/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ58ΩΛΚ-9ΨΔ) και 296/2020 (ΑΔΑ:94ΧΝΩΛΚ-ΤΙ5) Αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 31-05-2021. 

5. Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ σε 
ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α. 

6. Με την αριθ. 44/2021 (ΑΔΑ:9ΟΚ5ΩΛΚ-11Α) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ 
ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α. 

7. Με την αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ:6ΨΙ6ΩΛΚ-3Κ7) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ 
ποσού 262.399,52€ με Φ.Π.Α. 

8. Στις 07-06-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία 
το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 31-05-2021. 

9. Στις 29-06-2021 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των Τελικών Επιμετρήσεων. 
10. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη 
που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως. 

11. Την 30-06-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το 
πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται 
κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα : 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



 
 

Τακτικά μέλη 
 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Ευθυμία  Καραγκούνη Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος 

2 Ιωάννης Γκέτσιος Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος 

3 Ανέστης  Καρτσιώτης  Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Πανωραία Καραντζάβελου  Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος 

3 Βασιλική Φυτά  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ΠΕ, αναπλ. μέλος 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Κατασκευή οδών Δ.Ε. Λαμίας, 
Υπάτης, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου», συνολικής δαπάνης 262.399,52€ με Φ.Π.Α €, η 
οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 

Τακτικά μέλη 
 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Ευθυμία  Καραγκούνη Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, πρόεδρος 

2 Ιωάννης Γκέτσιος Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ, μέλος 

3 Ανέστης  Καρτσιώτης  Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Πανωραία Καραντζάβελου  Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. πρόεδρος 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ, αναπλ. μέλος 

3 Βασιλική Φυτά  Αρχιτέκτων Μηχ/κός, ΠΕ, αναπλ. μέλος 

 

 

-  -2021 
 Η συντάξασα 

-  -2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

-  -2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

 
 











ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 
 

  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό 
Σχολείο Λάμιας». 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 42/2016 
μελέτη προϋπολογισμού 795.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 2282/20-04-2017 (ΑΔΑ: ΩΤΩ07ΛΗ-Η41) απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας εντάχθηκε το έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 
Ελλάδα 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5002441 και κωδικό έργου 
2017ΕΠ05610038. 

3. Με την αρ. 285/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΘΣΩΛΚ-Γ7Γ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής 
εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

4. Στις 11-07-2017 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 249/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΤΛΩΛΚ-
Π9Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η 
εταιρεία «Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ».  

5. Η αρ. 47755/15-10-2018 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 18SYMV003885772) του έργου 
υπεγράφη στο ποσό των 291.411.26 € με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης 
τριακόσιες τριάντα (330) ημερολογιακές ημέρες. 

6. Με την αρ. 439/2019 (ΑΔΑ: ΩΥ0ΩΩΛΚ-9ΕΖ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 07-01-
2020. 

7. Με την αρ. 404/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 
ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 20.111,19€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 

8. Με την αρ. 522/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΟΗΩΛΚ-ΞΡ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση περαίωσης του έργου μέχρι την 16-02-2020. 

9. Στις 13-03-2020 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου. 
10. Με την αρ. 465/2020 (ΑΔΑ: 9Β43ΩΛΚ-Π4Κ) Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκε 

ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών επί έλαττον κατά 29.257,43€ σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση 
   

Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με 
μέλη που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως. 

Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 30-06-2021 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που 
θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου. 
Σύμφωνα με το πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών 
αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα: 
 



 
Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Βασιλική Φυτά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 
Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

2 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Προσθήκη 
αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάμιας», προϋπολογισμού 795.000,00€, με αριθμό μελέτης 42/2016, η οποία θα 
αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 

Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Βασιλική Φυτά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ιωάννης Μυλωνής Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

2 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

3 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 
 

Λαμία,  30 – 06 – 2021 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  30 – 06 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



Σελίδα 1 από 2 
 

                        
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
               ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια υπάλληλος : Κακανά Ζωή / Πολιτικός μηχανικός 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» 
 

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

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, όπως τροποποιήθηκε 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Κ/ξία: 

«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ ». 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η μελέτη του έργου με αριθμ. Μελ. 47/31-07-2018 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την 

Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό 614.000,00€ με Φ.Π.Α. και 

χρηματοδότηση από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 

 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 19-10-2018 (Αποσφράγιση) και μειοδότης 

αναδείχτηκε η  Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ. με μέση 

έκπτωση  42,17 %. 

 Μεταξύ του κου Δημάρχου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Κ/ξιας υπογράφηκε η 

με αριθμ. πρωτ. 15024/12-04-2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 355.065,06 € 

με ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης 180 ημέρες από την ημέρα υπογραφής 

(δηλαδή μέχρι 09-10-2019) και ύστερα από παρατάσεις μέχρι 31-12-2020. 

 Με την αριθμ.331/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, 

εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, το 2ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η 

συμπληρωματική σύμβαση του έργου 

 Την 08-10-2020 μεταξύ του κου Δημάρχου και του εκπροσώπου της Αναδόχου Κ/ξιας 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



Σελίδα 2 από 2 
 

υπογράφηκε η αριθμ. 39751 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου, αντί ποσού 

71.684,40 €. 

 Για το έργο εκδόθηκε η από 31-12-2020 βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία 

το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα 

 Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και θεωρήθηκε την 23-04-2021. 

 Με την 446/15-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΗΘΧΩΛΚ-ΖΕ7) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

συστήθηκε η επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το 

σχετικό πρωτόκολλο την 28η  Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα. 

 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», αναδόχου Κ/ξία: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. – ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. 

ΑΓΓΕΛΟΣ». 

 
 

Λαμία , 30/06/2021 Λαμία , 30/06/2021 Λαμία, 30/06/2021 
Η αρμόδια υπάλληλος Ο  Τμηματάρχης Η Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

   
   
   
     

Ζωή Κακανά  Σωτήρης Ρίζος Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος  Μηχανικός Αρχιτέκτων  Μηχανικός 

 

















ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος : Ι.Γκέτσιος 
Τηλ.: 22313 51546 
Email: gketsios@lamia-city.gr 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ   

Προς 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ :ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΥΧΩΝ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ   

                    

 Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε  τεύχη ανοικτού 
αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης,  με σκοπό την επιλογή 
αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου :ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 

 Με την αρ. 43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το 
έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό  του Δήμου 
Λαμιέων κατόπιν της με αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης  του Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ). 

 Ο διαγωνισμός  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηματοδότηση διεξαγωγής 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ,  με πίστωση 31.782,72 
€ για το έτος 2021 και με Κ.Α. 30.7412.0009 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 
Μετά τα παραπάνω  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1. Την έγκριση της διενέργειας «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων 

μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της 
Λαμίας» σύμφωνα με την συνημμένη αναλυτική Προκήρυξη που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης. 

2. Την  έγκριση των τευχών του διαγωνισμού όπως συντάχθηκαν από τη Διεύθυνση 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων 

3. Την δέσμευση του Δήμου Λαμιέων για την ανάθεση της μελέτης και εποπτείας της 
υλοποίησης του έργου στο μελετητή του Α’ βραβείου  

 
 

ο συντάξας  Η αν. Διευθύντρια Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων 

 
 
 

  

Ιωάννης Γκέτσιος  Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός   Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΜΙΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

ΛΑΜΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 
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Η δαπάνη ανάθεσης αφορά τις ακόλουθες μελέτες:  

1. Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης ελεύθερου χώρου πλατειών Ελευθερίας, Διάκου και Λαού.  

2. Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης. 

 

1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ 
 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, 

ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ  

Ε= 10.690,00m²  Κατηγορία : V _ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΩΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Η ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ Η ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΥΣΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η΄ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΤΟΥΣ 

 

κ = 2,90  

 

μ = 63,00  

 

TAo = 9,75 €  

 

Σβν = 0,20 

 

ΣA = 

1,000  

 

τκ = 1,227 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η’ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ Η’ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Η’ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ  

 

Αμοιβή = 159.193,37 € 

 

Α=   

3

3,178

100)(











    1,06   )(  

 

Ανάλυση αμοιβής μελέτης : 

Α =  { κ + μ / [ (E*TAo*ΣΒν*100) / (178,3*τκ) ]1/3} * 1,06 * E * TAo * ΣΒν * ΣΑ * τκ =  

= { 2,90 + 63,00 / [ (10.690,00*9,75*0,20*100) / (178,3*1,227) ]1/3 } * 1,06 * 10.690,00 * 9,75 * 

0,20 * 1,000 * 1,227 = 159.193,37 €  
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Επισημαίνουμε ότι το ποσοστό ανάθεσης μπορεί να διαμορφωθεί έως και στο 60% της 

προεκτιμώμενης αμοιβής για όλα τα στάδια της μελέτης. 

Επομένως, 60% ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ,ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ : 0,60*159.193,37 = 

95.516 € (με στρογγυλοποίηση)  

 

Η προβλεπόμενη ανάθεση αφορά την Αρχιτεκτονική μελέτη έως το στάδιο της Οριστικής 

μελέτης. 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ( ΦΕΚ Β΄/2519/20-

07-2017) 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ              159.193,37 €  

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 

8% Α =0,08 Χ 159.193,37  =                                                                                   12.735,47 € 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ (60%)                                          95.516  €  

 

ΑΜΟΙΒΕΣ  ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 35%                33.431 €  

ΣΤΑΔΙΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 25%      23.879 €  

ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ 20%(λόγω παράλειψής του):    19.103 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ:                                          76.413 € 

ΑΜΟΙΒΗ 60% ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :  

0,60*12.735,47 =                                                                                                         7.641 €  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   84.054 € 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α/Α Είδος Μελέτης Αμοιβή (€) 

1 Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων και 

Έργων Διαμόρφωσης Ελευθέρων Χώρων 

Πλατειών 

76.413 

2 Τεύχη Δημοπράτησης Αρχιτεκτονικής Μελέτης 7.641 

ΣΥΝΟΛΟ 84.054 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ 76.413 

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ  

(αφαιρείται από αμοιβή αρχιτεκτονικών) 

 

-8.596 

ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  7.641 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 75.458 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 11.318,70 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 86.776,70 

ΦΠΑ 24% 20.826,41 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ 107.603,11 

 

 



Σελίδα 1 από 4 

 

           
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 πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για 
την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», 
(Έλεγχος Δικαιολογητικών –Κατακύρωση Αποτελέσματος) προϋπολογισμού 595.200,00€ (με ΦΠΑ 
24%). 
 
Στις 14/01/2021 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 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», προϋπολογισμού μελέτης 595.200,00€ (με ΦΠΑ 
24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  στην με αρ.πρωτ. 50661/11-12-
2020 διακήρυξη και την αρ.21/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 
και εγκρίθηκαν με την αρ. 522/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
      Ειδικότερα η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού στην πλατφόρμα 
του ΕΣΗΔΗΣ έλαβε τους κάτωθι συστημικούς αριθμούς: 103884 (ΤΜΗΜΑ Α-Απορριμματοφόρο 
όχημα φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3, με σύστημα πλύσης κάδων), 
103901 (ΤΜΗΜΑ Β - Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, χωρητικότητας 4 
m3), 103902 (ΤΜΗΜΑ Γ - Υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου   χωρητικότητας 10.000 λίτρων) 
 
Με την αριθμ. 245/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε ότι: 
 
Α. Εγκρίνεται το από 04/02/2021 πρακτικό διαγωνισμού Ι (παραλαβής-αποσφράγισης και 
αξιολόγησης προσφορών), του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», με 
συστημικό αριθμό 103884, 103901, 103902. 
 
 Β. Εγκρίνεται το από 22/03/2021 πρακτικού II (αποσφράγισης οικονομικών προσφορών) του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», με συστημικό αριθμό 103884, 
103901, 103902. 
 
Γ. Γίνεται αποδεκτή η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» όπως 
αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 



Σελίδα 2 από 4 

 

ΤΜΗΜΑ Περιγραφή 

Α/Α 
Προσφοράς 
Συστήματος 

 

Δαπάνη ΦΠΑ 24% 
Συνολική 
Δαπάνη 

Α 

Απορριμματοφόρο 
όχημα φυσικού αερίου  

τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων 

205519 188.000,00 45.120,00 233.120,00 

Β 

Απορριμματοφόρο 
όχημα φυσικού αερίου  

τύπου πρέσσας, 
χωρητικότητας 4 m3 

205520 98.000,00 23.520,00 121.520,00 

Γ 

Υδροφόρο όχημα 
φυσικού αερίου  

χωρητικότητας 10.000 
λίτρων 

205521 188.000,00 45.120,00 233.120,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  474.000,00 113.760,00 587.760,00 

 
διότι είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης. 
Δ . Αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο φορέας με επωνυμία  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για  τα 
παρακάτω Τμήματα της Προμήθειας:  
           1) ΤΜΗΜΑ  Α - Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 12m3, (με σύστημα πλύσης κάδων) για το ποσό των 188.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,  
γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές, και με λόγο προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς Λ = 1.834,68, κρίνεται συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης 
ποιότητας-τιμής. 
 
          2) ΤΜΗΜΑ  Β - Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, 
χωρητικότητας 4m3 για το ποσό των 98.000,00€ χωρίς ΦΠΑ,  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο 
προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 951,46, κρίνεται 
συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
            3) ΤΜΗΜΑ Γ - Προμήθεια Υδροφόρου οχήματος φυσικού αερίου   χωρητικότητας 10.000 
λίτρων για το ποσό των 188.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο προσφερθείσας τιμής 
προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 1.848,57, κρίνεται συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 
 
    Ύστερα από την Αρ. πρωτ. 14725/14-04-2021 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο την 14-04-2021, ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 
 Με τα Αρ.Πρωτ. 23513/11-06-2021, 23520/11-06-2021 και 23521/11-06-2021 μηνύματα μέσω 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής 
για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 



Σελίδα 3 από 4 

 

Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, στις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09:40 π.μ.,  09:35 π.μ. και 09:30 π.μ. αντίστοιχα,  με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 
 
Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που είχαν προσκομιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  
Για τον φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης   για τα 
τμήματα: 
1) ΤΜΗΜΑ Α-Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, χωρητικότητας 12m3, με 
σύστημα πλύσης κάδων, 
2) ΤΜΗΜΑ Β - Απορριμματοφόρο όχημα φυσικού αερίου  τύπου πρέσας, χωρητικότητας 4 m3, 
3) ΤΜΗΜΑ Γ - Υδροφόρο όχημα φυσικού αερίου   χωρητικότητας 10.000 λίτρων), είναι πλήρη, 
σύμφωνα με τους όρους της αρ.πρωτ. 50661-11/12/2020 Διακήρυξης του Δήμου για την 
προμήθεια με τίτλο :« Μηχανολογικού Εξοπλισμού (απορριματοφόρων κλπ)» 
 
           Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού στις 30/06/2021 συνέταξε το 
πρακτικό ΙΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών –Κατακύρωση Αποτελέσματος) διενέργειας   ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)», με συστημικό αριθμό 103884, 103901, 103902.  

          

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

   Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 30/06/2021 πρακτικό IIΙ (Έλεγχος 

Δικαιολογητικών –Κατακύρωση Αποτελέσματος)  της επιτροπής διαγωνισμού, που αφορά στην 

προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)» και 

προτείνεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1στi & 1ζ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

                                                      
η  λήψη απόφασης για 

 Α. Την έγκριση του  από 30/06/2021 πρακτικού ΙΙΙ (Έλεγχος Δικαιολογητικών –Κατακύρωση 
Αποτελέσματος διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ κλπ)»)  με συστημικό 
αριθμό 103884, 103901, 103902. 
 

 Β. Την κατακύρωση στο φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ , με διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 162, ΤΚ 12242, ΑΦΜ 

094036579/ΦΑΕ Αθηνών των τμημάτων Α,Β & Γ της προμήθειας «Προμήθεια Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού (απορριματοφόρων κλπ)»  όπως αυτή περιλαμβάνεται στους με συστημικούς 

αριθμούς 103884,103901,103902 ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, που προκηρύχτηκαν με την αρ. 

πρωτ. 50661-11/12/2020 διακήρυξη του Δήμου Λαμιέων και την 21/2020 μελέτη της Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά 

κατακύρωσης. 

 
Κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 
374) του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το 
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άρθρο 364 παρ.4 του Ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί 
ποινή ακυρότητας. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
 Το  από 30/06/2021 πρακτικό ΙΙΙ 

  
 

Λαμία, 02/07/2021 

 
 

Λαμία,  02 /07/2021 

 
 

Λαμία,  02/07/2021 
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΙΑ» 

 

Σήμερα ………………….. ημέρα ………………και ώρα ……………στην έδρα του 

Δήμου Λαμιέων, στην Λαμία οι κατωτέρω φορείς: 
 

 

1. Ο Δήμος Λαμιέων, δια της Διεύθυνσης Τουρισμού – 

Πολιτισμού  που εδρεύουν στην Λαμία, ………..,  Τ.Κ ……….. με 

ΑΦΜ ………….., όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. 

ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΟ και η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν 

συντομίας ως «Κύριος του Έργου». 

2. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων  που 

εδρεύει στο Δήμο Λαμιέων, Τ.Κ ………..  ΑΦΜ ……….., όπως 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………………………..ειδικά 

εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την 

αριθμ………………….. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν 

συντομίας «Φορέας Υλοποίησης του 1ου Υποέργου» 

 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:  

 

Α. Την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις 

παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:  

1. Tον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως αυτό 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τον N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) για τη διαχείριση, τον 

έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020. 

3. Τις διατάξεις του  άρθρου 12 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Τον υπ. αριθμ. 156883/30.09.2020 (ΦΕΚ 4224/Β/2020) του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  Λαμιέων.  

5. 
Την υπ’ αρ. 4745/ΕΥΘΥ289/3-2-2011 Εγκύκλιο της Γενικής 

Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπ. Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 2344/03-10-2019 (ΑΔΑ:Ω3ΜΡ7ΛΗ-ΓΘΧ) 
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Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

του Δήμου Λαμιέων με τίτλο: «”Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της 

Λαμίας ως Διεθνώς Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με 

αξιοποίηση της «”Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» η 

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.  

7. Την αριθμ. πρωτ. 2447/15-10-2019 (ΑΔΑ:6ΑΔΞ7ΛΗ-ΕΝΥ) Απόφαση 

με θέμα: «Ορισμός του Δήμου Λαμιέων ως Ενδιάμεσου Φορέα του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014 -2020. 

Ανάθεση Καθηκόντων / Αρμοδιοτήτων για την αξιολόγηση και 

επιλογή των Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης 

με τίτλο: «”Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” 

(ΟΣΒΑΑ) για την ανάδειξη της πόλης της Λαμίας ως Διεθνώς 

Αναγνωρίσιμου Πολιτιστικού Προορισμού με αξιοποίηση της 

«”Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)» του Επιχειρησιακού  

Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020». 

8. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) 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} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Το Ν.  4623/2019  (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019) «Ρυθμίσεις του 

Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».  

10. Το 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.  

11. Τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Λαμιέων όπως ψηφίστηκε 

με την υπ’αρίθμ. 131/1-7-2020 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δ.  Λαμιέων.  

12. Την 03/2021 (ΑΔΑ: 9ΕΝ2ΩΛΚ-Κ2Ι )Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 

Λαμιεών περί επικαιροποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

Μεταξύ: του Δήμου Λαμιέων, της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων και των Χώρων 

Στάθμευσης Λαμίας – Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. για την 

Συγκρότηση «Αστικής Αρχής» του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΟΣΒΑΑ) του Δήμου Λαμιέων με 

αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένη Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) Της 

Πόλης της Λαμίας. 

13. Την 01/2021 (ΑΔΑ:Ψ68ΩΟΕΦΖ-1Ν3) )Απόφαση του Δ.Σ. της 

Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Λαμιεών περί 
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επικαιροποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.  

14. Το γεγονός ότι το Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης  Πολιτισμού 

- Τουρισμού του Δήμου Λαμιέων που είναι αρμόδιο  για τη 

λειτουργία του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών 

(ΚΙΕΘ) είναι επιφορτισμένο με πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων του 

έργο 

15. Την υπ’ αριθμ. 11321/30.12.2012 Σύμφωνη Γνώμη του ΕΟΤ για 

την τουριστική χάρτα του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτή εγκρίθηκε με 

την υπ’αρίθμ. 159/2020 (ΑΔΑ:61Υ9ΩΛΚ-6Κ7) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων  

16. Τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Θερμοπύλεια» στο 

Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ).  

 

Β. Την Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

κωδ.65, Α/Α ΟΠΣ 4138, αριθ. Πρωτ. 403/24.02.2020 με τίτλο 

«Δράσεις προστασίας και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και του πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης 

των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)». 

 

Γ. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των 

συμβαλλόμενων μερών :
 

1. Την υπ’ αριθμ. _______/_____ (ΑΔΑ: _______) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων περί έγκρισης 

σκοπιμότητας και των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας, 

καθώς και περί χορήγησης εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο κ. 

ΕΥΘΥΜΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΟ  για την υπογραφή του. 

1.1. Επειδή:  

(α) 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 σωρευτ ικά 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 

ελεγχόμενου 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 ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των 

μορφών συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων χωρίς δυνατότητα 

ελέγχου ή δικαιώματος αρνησικυρίας που απαιτούνται διατάξεις 
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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 επ ί 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 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).  
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(β) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

7127/197135(ΦΕΚ/4674/Β/19-12-2019 )ισχύον  καταστατικό της 

Δημοτικούς Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων ορίζεται  : 

α) άρθρο 1: Α. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με 

την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα: α. Η ουσιαστική και 

ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η 

καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της 

αγάπης για τις τέχνες, η προβολή ανάπτυξη και η διάδοσή τους 

με την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων επιμορφωτικών και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, η προστασία της εθνικής 

πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών, 

πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της 

καθημερινής ζωής, η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή και η 

δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και 

ιδιαίτερα των νέων του Δήμου, β)άρθρο 2 : «Ι. Υποβολή 

προτάσεων η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους φορείς για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, είτε ως ανάδοχος είτε ως τελικός δικαιούχος, 

χρηματοδοτούμενων από τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς φορείς ή 

την ΕΕ, ολοκληρωμένη εφαρμογή και λειτουργία τους, την 

οργάνωση υποστηρικτικών υπηρεσιών σε δίκτυα και φορείς, με 

την πιστοποίηση της επάρκεια της σε τομείς σχεδιασμού και 

εκτέλεσης, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», γ) άρθρο 3: Η 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ΛΑΜΙΕΩΝ θα διοικείται από 

7μελές (7μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, που θα οριστεί από το 

Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1 του ν. 3463/2006) μαζί 

με αναπληρωτές, δ) άρθρο 5 : Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του 

Δήμου για τις δραστηριότητες κα ι τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με 

βάση τα διετή προγράμματα δράσης της Επιχείρησης.  

(γ) Με βάση τα ανωτέρω, το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας 

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].  

2/ Την υπ’ αριθμ. ____/___ (ΑΔΑ: _______) απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Κοινωφελής 

Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων» ως φορέα υλοποίησης του 

Υποέργου 1  περί έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων του 

Μνημονίου Συνεργασίας, καθώς και περί χορήγησης 

εξουσιοδότησης στον Αντιπρόεδρο ο αυτής, 

κ……………………………, για την υπογραφή της παρούσας.  
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3/ Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω το εν λόγω Μνημόνιο 

Συνεργασίας ενέχει πλήρως τα στοιχεία της νομιμότητας.  

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

εξέδωσε πρόσκληση με κωδικό 65, Α/ κωδ.65, Α/Α ΟΠΣ 4138, αριθ. 

Πρωτ. 403/24.02.2020 με τίτλο «Δράσεις προστασίας και 

αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 

πολιτιστικού/φυσικού αποθέματος στις περιοχές παρέμβασης των 

Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ)» με αντικείμενο 

την υλοποίηση παρεμβάσεων που εντάσσονται στις εγκεκριμένες 

«Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) των Ενδιάμεσων 

Φορέων Δήμου Λαμιέων, Δήμου Χαλκιδέων και Δήμων Λεβαδέων, 

Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων και αφορούν έργα προστασίας, 

αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων και αρχαιολογ ικών χώρων.  

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση κτιριακών υποδομών , 

τη κατασκευή έργων προστασίας των χώρων από τα καιρικά 

φαινόμενα και τις λοιπές φθορές, εργασίες ανάδειξης των μνημείων 

και διαμόρφωση χώρων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των  

επισκεπτών και κυρίως των ΑΜΕΑ, επιστημονική τεκμηρίωση – 

δημοσίευση των ευρημάτων, προμήθεια εξοπλισμού ανάδειξης των 

μνημείων ή των χώρων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου , 

ενίσχυση μουσειακών υποδομών και πιστοποιήσεις αυτών, προστασία 

και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής πολιτιστικής 

κληρονομιάς και της ιστορίας των πόλεων, δημιουργία διαδρομής ως 

επώνυμο τουριστικό προϊόν που θα συνδέει τα αρχαιολογικά μνημεία 

και αξιοθέατα σε ένα ενιαίο δίκτυο πολιτιστικού τουρισμού  και 

προβολή του τουρισμού / πολιτισμού των περιοχών παρέμβασης.  

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 

Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαμιέων ο κύριος του έργου σχεδιάζει 

την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Θερμοπύλεια».  

 

Οι Θερμοπύλες, αποτελούν για το Δήμο Λαμιέων, ένα από τα τρία 

κομβικά σημεία διαχρονικής συνάντησης των αγώνων των Ελλήνων 

κατά την εξέλιξη των αιώνων (Θερμοπύλες, Αλαμάνα, 

Γοργοπόταμος). Ιστορικές τοποθεσίες με γεγονότα που επηρέασαν 

ξεχωριστά το καθένα την Ελληνική και παγκόσμια ιστορία, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στο ιδεώδες της ελευθερίας. Το 2020 

συμπληρώθηκαν 2.500 έτη από τη μάχη των Θερμοπυλών, ένα 

γεγονός που σημάδεψε την εξέλιξη των Περσικών Πολέμων και 
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επηρέασε καθοριστικά σε πολλαπλά επίπεδα την ελληνική αλλά και 

την παγκόσμια Ιστορία και τον πολιτισμό. Οι βάσεις του 

νεοελληνικού, του ευρωπαϊκού και του δυτικού πολιτισμού, όπως τον 

γνωρίζουμε σήμερα, και η αναγνωρίσιμη ως κοινή πνευματική και 

ιδεολογική καταβολή και ταυτότητα των λαών που τον 

ενστερνίστηκαν και τον καλλιέργησαν περαιτέρω, στηρίζονται εν 

πολλοίς στα συμβολικά και ουσιαστικά θεμέλια που τέθηκαν ακριβώς 

πριν 2.500 χρόνια με τις περιφανείς ελληνικές νίκες στα Περσικά, 

και την καταλυτική επίδραση που αυτές άσκησαν διατηρώντας 

αμείωτη τη δυναμική τους στο μύθο και στην ιστορία . Σε αυτή την 

χρονική περίοδο η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου 

Λαμιέων επιχειρεί να διοργανώσει εορτασμούς και εκδηλώσεις 

ξαναπιάνοντας το νήμα της δημοκρατίας και του φωτεινού πνεύματος 

που συνδέει την αρχαία με τη σύγχρονη Ελλάδα και την Ευρώπη  με 

την επετειακή επιστροφή στις Θερμοπύλες να αποτελεί την ελάχιστη 

τιμή και οφειλή στην εθνική μας υπερηφάνεια και την οικουμενική 

αξία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς . 

 

Το έργο αφορά στην διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης 

«Θερμοπύλεια» για τα έτη 2021, 2022 και 2023 με σημείο (κέντρο) 

διεξαγωγής το Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (ΚΙΕΘ). 

Τα «Θερμοπύλεια» ως θεσμός πολιτιστικών δράσεων διοργανώνονται 

ήδη από το 2010 σε ετήσια βάση σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς 

και συλλόγους και με πλήθος εκδηλώσεων. Μέχρι σήμερα, τα 

«Θερμοπύλεια» έχουν διάρκεια περίπου δέκα (10) ημέρες όπου 

συγκεντρώνονταν οι κυριότερες πολιτιστικές με περίπου δέκα 

χιλιάδες (10.000) επισκέπτες. Ο ακριβής αριθμός επισκεπτών δεν 

είναι δυνατό να αποτυπωθεί εξαιτίας του ότι: α) οι εκδηλώσεις είναι 

σύνθετες με τοπική εμβέλεια (μη καταγραφή της μοναδικότητας)  και 

β) δεν υπάρχει εισιτήριο για τους επισκέπτες (ελεύθερη, δωρεάν 

είσοδος για όλους) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η καταγραφή των 

επισκεπτών τόσο ανά δραστηριότητα όσο στο σύνολο. Ειδικότερα 

κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων τα έτη 2021, 2022 και 2023 η 

είσοδος θα είναι ελεύθερη και δωρεάν σε όλες τις εκδηλώσεις και 

τους αντίστοιχους χώρους (συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου 

Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών). Η εκτίμηση του πληθυσμού 

που συμμετέχει στην εκδήλωση αγγίζει περίπου τις δέκα χιλιάδες (≈ 

10.000) ανά έτος.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Λαμιέων σχεδιάζει τη στρατηγική στον τομέα του πολιτισμού που 

είναι συνδεδεμένη με το σημείο – τοπόσημο  της μάχης των 

Θερμοπυλών λόγω: α) της προτεραιότητας της Στρατηγικής ΟΧΕ/ΒΑΑ 

για την κατοχύρωση και εμπλουτισμού του θεσμού των 

«Θερμοπυλείων»  ως πολιτιστική εκδήλωσης ιστορίας και πολιτισμού, 
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διάδοσης του πνεύματος του πολιτισμού και σύνδεσή του με το 

ιστορικό τοπόσημο της μάχης των Θερμοπυλών  β) των νέων 

συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τις επιπτώσεις της 

υγειονομικής κρίσης και γ) της ευνοϊκής συγκυρίας  ανάπτυξης 

πλήθους πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεργειών που στοχεύουν 

στην προσέλκυση επισκεπτών με αντίστοιχα θεματικά ενδιαφέροντα 

(ενδεικτικά 2.500 χρόνια από την μάχη των Θερμοπυλών, για τα 200 

χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης,  . Σημειώνεται 

ότι και για τα τρία έτη το βασικό πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών 

θα παραμένει σταθερό με την κατά περίπτωση  ετήσια προσαρμογή 

(ενδεικτικά αναφέρονται : εμπλουτισμός δωρεάν εκδηλώσεων από 

τρίτους φορείς προς τους κατοίκους, εμπλουτισμός ποιοτικών 

συμπληρωματικών υπηρεσιών).  

 

Σκοπός της πρότασης είναι η ανάδειξη του ιστορικού τοποσήμου των 

Θερμοπυλών μέσα από σύνθετες δράσεις πολιτισμού υπό την 

ονομασία «Θερμοπύλεια». Στις παράλληλες εκδηλώσεις συμμετέχουν  

φορείς (συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των 

πολιτών) μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Η συμμετοχή των πολιτών 

στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, δωρεάν και καθολική σε όλους τους 

χώρους και τις εγκαταστάσεις των εκδηλώσεων 

(συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης 

Θερμοπυλών). Η εν λόγω πρόταση είναι καινοτόμος καθώς 

ενσωματώνει ενέργειες διαφοροποίησης του ιστορικού και 

πολιτιστικού προϊόντος του θεσμού «Θερμοπύλεια» προς το ευρύ 

κοινό. Άμεσα ωφελούμενοι από την παροχή δωρεάν – ελεύθερων 

υπηρεσιών πολιτισμού είναι κυρίως ο πληθυσμός που διαμένει στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Λαμιέων και των όμορων Δήμων καθώς 

και οι επισκέπτες και οι προσωρινά διαμένοντες στην περιοχή, ενώ 

έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι τουρίστες  που αναζητούν θεματικές 

βιωματικές εμπειρίες στον πολιτισμό.  

 

Η αναγκαιότητα της χρηματοδότησης της πρότασης για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού προκύπτει από  την ύπαρξη για 

πρώτη φορά της δυνατότητας αξιοποίησης πόρων του Ε.Π. «Στερεά 

Ελλάδα2014 – 2020» για την βελτίωση του θεσμού, γεγονός που τα 

προηγούμενα έτη δεν ήταν εφικτό εξαιτίας αφενός δημοσιονομικών 

περιορισμών και αφετέρου περιορισμών για τη διάθεση πόρων στην 

τοπική αυτοδιοίκηση για δράσεις πολιτισμού. Επιπρόσθετα  και από 

τις τρέχουσες συνθήκες και κοινωνικές επιπτώσεις, από την 

εφαρμογή των μέτρων αποστασιοποίησης για τη μη διάδοση της 

νόσου COVID-19, όπου υπάρχει  αυξημένη ζήτηση των πολιτών για 

πολιτιστικές δράσεις.  Οι συνθήκες αυτές διαμόρφωσαν την ανάγκη 

για το σχεδιασμό μιας Πράξης για τα έτη 2021 – 2023 

περιλαμβάνοντας όλες τις νέες διαμορφούμενες οικονομικές και 
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κοινωνικές συνθήκες προκειμένου να καταστεί ο θεσμός αφενός το 

μέσο ανάτασης του ηθικού της τοπικής κοινωνίας και αφετέρου το 

μέσο ανάδειξης του ιστορικό τοποσήμου των Θερμοπυλών. Η Πράξη 

περιλαμβάνει δράσεις έτσι ώστε αφενός να στηριχθε ί ο θεσμός 

εμβαθύνοντας στην ιστορία και τα διδάγματά της, στα γεγονότα που 

ακτινοβολούν μέσα στους αιώνες, αποτελώντας το ανεξάντλητο 

γνωστικό και ψυχικό μας απόθεμα. Η ιδιαίτερα πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά της περιοχής συνεχίζει να αποτελεί ένα  πολύ σημαντικό 

πόρο - πλεονέκτημά, το οποίο δημιουργεί δυνατότητες για περαιτέρω 

ανάπτυξη των εκδηλώσεων. 

 

Το αντικείμενο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση της Πράξης «Θερμοπύλεια».  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Στερεά Ελλάδα» προγραμματίζει την υλοποίηση του Υποέργου:  

Υποέργο 1:  «Θερμοπύλεια», από το φορέα Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων . 

 

Δεδομένου ότι:  

•  ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει με τη υφιστάμενη στελέχωση 

του Τμήματος Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τουρισμού – Πολιτισμού 

τις  αρμοδιότητες που προβλέπονται στον ΟΕΥ για τη λειτουργία 

του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) λόγω 

του ότι είναι επιφορτισμένο με πολλαπλάσιο των δυνατοτήτων του 

έργο. 

•  Ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση 

της τεχνικής ικανότητας ως δικαιούχου των προς υλοποίηση του 

Υποέργου 1 λόγω έλλειψης ιδιαίτερης απαιτούμενης εξειδίκευσης 

και εμπειρίας του στελεχιακού δυναμικού του Τμήματος 

Πολιτισμού σε θέματα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων 

στο θεματικό αντικείμενο του πολιτισμού.  

•  ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

(τεχνικές αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) και 

μεγάλη εμπειρία  σε αντίστοιχα θέματα σε ευρεία κλίμακα, για την 

υλοποίηση του εν  λόγω Υποέργου, 

 

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν  στο παρών μνημόνιο, με το οποίο 

προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της.   
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ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Αντικείμενο του παρόντος μνημονίου αποτελεί η άσκηση της 

αρμοδιότητας υλοποίησης για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου 

από το Φορέα Υλοποίησης του Υποέργου : 

 

Υποέργο 1: «Θερμοπύλεια», από το φορέα Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων. 

 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους 

σκοπούς του Μνημονίου Συνεργασίας , ο Φορέας Υλοποίησης  θα 

αναλάβει για τριάντα (30) μήνες τη λειτουργία του Κέντρου 

Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.)  και την άσκηση για 

λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργεί 

ως δικαιούχος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αρχής 

του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα για να εκτελεστούν οι παρακάτω ενέργειες 

για το έργο «Θερμοπύλεια»(ενδεικτικά):  

1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης  του έργου με τίτλο 

«Θερμοπύλεια».  

2. Συμμετοχή στη Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 

Πράξης για την ένταξη του στο ΕΠ. 

3. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου. 

4. Παρακολούθηση χρηματοροών και υποστήριξη του κυρίου του 

έργου στην εκτέλεση πληρωμών του έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις και δικαιώματα:  

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  

•  Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που 

θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου  του 

Μνημονίου Συνεργασίας  στη συγκέντρωση των απαραίτητων 

στοιχείων και πληροφοριών.  

•  Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες 

και μελέτες που έχει στη διάθεσή του.  
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•  Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του Μνημονίου Συνεργασίας  σύμφωνα με το 

άρθρο 5 της παρούσας.  

•  Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν 

την υλοποίηση του έργου. 

•  Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για τον τρόπο 

ανταλλαγής πληροφοριών.  

 

1.2.  Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

•  Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του  έργου, όπως 

αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Συνεργασίας . 

•  Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου 

για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου, τις οποίες αποστέλλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα». 

•  Να προχωρήσει στην υποστήριξη σύνταξης του Τεχνικού  

Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης του Ε.Π.  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  και να 

συμμετέχει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού 

Δελτίου Πράξης και να συντάσσει και να υποβάλλει το Τεχνικό 

Δελτίο Υποέργου.  

•  Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της 

απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.  

•  Να διενεργεί, όπου απαιτείται  τους διαγωνισμούς, την 

αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών 

συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το 

κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.  

•  Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα 

παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

•  Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του έργου και να εκτελεί 

τις πληρωμές της Πράξης για λογαριασμό του κύριου του 

έργου. 

•  Να παρέχει, οποιαδήποτε σχετική με το έργο ενημέρωση ή 

πληροφορία ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 

προφορικά ή γραπτά, κατά την διαδικασία διενέργειας ελέγχων 

και συζητήσεων για την πορεία υλοποίησης του υποέργου. 
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•  Να συνδράμει τον Κύριο του Έργου στην Παρακολούθηση της 

εφαρμογής και υλοποίησης της Πράξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του μνημονίου 

συνεργασίας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα και 

εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (350.198,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..  Οι πόροι προέρχονται  από το 

ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με 

υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», εφόσον τροποποιηθούν όπως 

προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.  

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές 

δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν  το παραπάνω ποσό, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το χρονοδιάγραμμα του Μνημονίου Συνεργασίας  αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του 

έργου. 

 

H διάρκεια υλοποίησης του  έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του, που υπερβαίνουν τους έξι 

(6) μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας  

συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Λαμία. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από 1 :  

 
11   Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών 
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•  Δύο (2) εκπροσώπους του Κυρίου του Έργου , ένας εκ των 

οποίων οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον 

αναπληρωτή του. 

•  έναν (1) εκπρόσωπο από τον  Φορέα Υλοποίησης  του 

έργου με τον αναπληρωτή του και  

 

Το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της 

απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020», οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης.  

 

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο 

συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση του παρόντος μνημονίου 

συνεργασίας και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση 

της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση 

προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε 

αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της 

παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της 

απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του  

χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία 

των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας  και τον τρόπο εφαρμογής 

της.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται  από τον Πρόεδρό 

της. Ως Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται ο αιρετός 

εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη 

σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης 

καθώς και την ευθύνη υλοποίησης των αποφάσεων της.   

 

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως με το πλέον 

πρόσφορο τρόπο. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα 

ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της . Συγχρόνως με 

την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο πληροφοριακό υλικό 

για την ενημέρωση των μελών. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 

δύνανται να συζητηθούν, εφόσον αιτιολογούνται για το έκτακτο 

του θέματος ή εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται 

και από Εξειδικευμένη Επιστημονική Ομάδα που έχει γνώση του 
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αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας, όταν και εφόσον 

ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό 

δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από 

αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και 

εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση  του έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της 

Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει 

μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, 

σε σχέση με το συγκεκριμένο έργο. Κάθε μέλος της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί  

στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο 

έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του 

αντικειμένου του Μνημονίου Συνεργασίας. Τα πρακτικά της 

Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα 

μέλη αφού υπογραφούν .  

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων προς αποφυγή καθυστερήσεων 

είναι δυνατό να διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

και ηλεκτρονικά να αποτυπώνονται οι απόψεις των μελών της 

Επιτροπής, τα μέλη της Επιτροπής, μετά από παρέλευση πέντε 

ημερών, εάν δεν υπάρχει αντίρρηση επί των πρακτικών, 

θεωρείται ότι συμφωνούν με αυτά.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης προς διευκόλυνση των μελών 

της μπορεί να συνεδριάζει και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης 

με ευθύνη του φορέα υλοποίησης.  

 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία, όταν 

παρόντα είναι δύο από τα μέλη της, και τουλάχιστον ένα από το 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν και τους δυο συμβαλλόμενους φορείς.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των 

εκπροσώπων τους στην Κοινή Επιτροπή και διορισμού έτερου. 

Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να γνωστοποιούν την αλλαγή 

αυτή εγγράφως στα έτερα συμβαλλόμενα μέρη με τον πλέον 

πρόσφορο τρόπο.   Λοιπές λεπτομέρειες για την λειτουργία της 

Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της πλειοψηφίας 

των μελών αυτής.  
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Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη 

λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.  

 

 

ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ είναι:  

1.  Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων του μνημονίου 

συνεργασίας.  

2.  Ο συντονισμός, η εποπτεία, παρακολούθηση και υποβοήθηση 

της ορθής και ομαλής υλοποίησης του αντικειμένου αυτής καθώς 

και της τήρησης του χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων 

της παρούσης. 

3.  Η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, 

σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής του 

Μνημονίου Συνεργασίας . 

4. Η εισήγηση προς τους συμβαλλόμενους κάθε αναγκαίου 

μέτρου και ενέργειας για την καλύτερη εκτέλεση  του 

προγράμματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του Μνημονίου 

Συνεργασίας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση 

των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε 

από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα 

να καταγγείλει το Μνημόνιο Συνεργασίας και να αξιώσει κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία  του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια 

του παρόντος μνημονίου έναντι του Κυρίου του έργου για την 

καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας 

Υλοποίησης του έργου  ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον 

Κύριο του έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Κάθε Φορέας Υλοποίησης, εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως 

τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας 

υλοποίησης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά 

στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων του Μνημονίου 

Συνεργασίας και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται 

από τα αρμόδια Δικαστήρια της Λαμίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2 

 

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Μνημονίου 

Συνεργασίας και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων  των συμβαλλομένων είναι δυνατή  η 

απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα 

Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου. Το 

προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης 

η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του  έργου. Αν 

εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται 

για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ 

συγχρόνως λύεται  η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υλοποίησης. 

11.2  Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, 

στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης 

(και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο 

πλαίσιο εκτέλεσης του Μνημονίου Συνεργασίας  και των 

συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου 

του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει 

ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων 

εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα 

παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης  

του έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση 

του Μνημονίου Συνεργασίας . Τα σχετικά πνευματικά και 

 
2  Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.  
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συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου 

χωρίς την καταβολή αμοιβής.  

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

Μνημονίου Συνεργασίας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Φορέας Υλοποίησης του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των 

εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε 

γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών του.  

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος Μνημονίου 

Συνεργασίας  γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών, που στην προκειμένη περίπτωση  είναι τα 

μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά . 

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς το μνημόνιο, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας αυτή από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή 

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από την παρούσα. 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του Μνημονίου 

Συνεργασίας, που θεωρούνται όλοι 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 το Μνημόνιο Συνεργασίας και να αξιώσουν κάθε 

θετική ή αποθεματική ζημιά τους.  

Σε περίπτωση καταγγελίας του Μνημονίου Συνεργασίας , ο Φορέας 

Υλοποίησης 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, στον Κύριο του Έργου.  

Η διαδικασία καταγγελίας του Μνημονίου Συνεργασίας  

προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, καθώς και του συμβαλλόμενου ώστε να 

απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 
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δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

παραλαβή τη έγγραφης ειδοποίησης.  

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το 

Μνημόνιο Συνεργασίας  και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, 

έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.  «Στερεά Ελλάδα 2014-

2020». 
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