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Αχαρνές, 06/05/2022 

 
 

 
 

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  
 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ: «  Επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότησης της επιτροπής 

προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην 

τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47779/11-11-2021 σύμβασης της εταιρείας 

«Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και 

μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την 

προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω ανωτέρας βίας  που δημιουργήθηκε 

με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και ενεργειακή κρίση». 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Στην επιτροπή κατατέθηκε το με αρ. πρωτ. 39212/04-04-2022 αίτημα της εταιρείας 

«Ευάγγελος Δανιήλ & Σία Ο.Ε.», που αφορά στην τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47779/11-11-

2021 σύμβασης, για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και 

συγκεκριμένα για την ομάδα Β’ που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, λόγω 

ανωτέρας βίας  που δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και 

ενεργειακή κρίση. 

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση, σε προσεχή 

συνεδρίαση για: την επικύρωση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 40597/06-05-2022 γνωμοδότησης της 

επιτροπής προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, που αφορά στην 

τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 47779/11-11-2021 σύμβασης της εταιρείας «Ευάγγελος Δανιήλ & 

Σία Ο.Ε.», για την προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου και συγκεκριμένα για 

την ομάδα Β’ που αφορά την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 λόγω ανωτέρας βίας  που 

δημιουργήθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την οικονομική και ενεργειακή κρίση. 

Γι’ αυτό το λόγω παρακαλούμε για την τροποποίηση και έγκριση της σύμβασης και 

παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής             Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

 
           Αντώνιος Παραβολιδάκης           1. Χρυσούλα Δημητρέση 2. Παναγιώτης 

Σταθόπουλος 

1ο θέμα 

mailto:cdimitresi@acharnes.gr


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Οικονομικών 
Τμήμα Εσόδων  
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
136 73 Αχαρνές 
Συντάκτης:Νικολοπούλου 
Αναστασία -  
Τηλ: (+30)2132072357  
MAIL : 
anikolopoulou@acharnes.gr 

 
 
 
 
 

Προς 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Τον Πρόεδρο της  Οικονομικής 

Επιτροπής 

κ. Βρεττό Σπυρίδων 

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :  « Έγκριση για πίστωση ποσού  380 €  που αφορά παρακολούθηση σεμιναρίου ΤΑΠ , 3  

υπαλλήλων  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Εσόδων  » . 

     
 Κύριε  Πρόεδρε,  
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή  , για την  
Έγκριση για πίστωση ποσού  380 €  που αφορά παρακολούθηση σεμιναρίου ΤΑΠ στην εταιρεία Project Training & 

Consulting Ltd , 3  υπαλλήλων  της Οικονομικής Υπηρεσίας του Τμήματος Εσόδων. Το ποσό θα βαρύνει τον ΚΑ :   00-

6073.001 
Αφορά τους  κάτωθι υπαλλήλους :  

 

1) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

2) ΝΤΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ 

3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

 

 

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΟΔΩΝ  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
 
 
 
 

 
Νικολοπούλου 
Αναστασία   

ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ κ.α.α. ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ  

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: 

 

2ο θέμα 



 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον 

Δήμο Αχαρνών 

Κ. Πρόεδρε,       

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και φέρετε ως θέμα σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την 

λήψη απόφασης για την επιλογή αναδόχου του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης 

μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στον Δήμο 

Αχαρνών. 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

1) Τα αρ. 72 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2) Την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΤΖΘΩΨ8-ΨΡΠ) με 

την οποία α) ακυρώθηκε η αρ. 175/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία είχε 

αναδειχθεί ανάδοχος του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών η εταιρεία Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (RECYCOM) και β) εγκρίθηκε νέα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι αυτής καθώς και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών 

3) Την αρ. 32/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

χώροι τοποθέτησης των κάδων συλλογής κατά σειρά προτεραιότητας. 

4) Την αρ. πρωτ. 28085/28-3-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΒΔΩΨ8-

Ξ18) 

5) Το αρ. 1/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εφαρμογή 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών, το οποίο έχει ως εξής: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:  

 

 

 

 

 

 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

3ο θέμα 



Πρακτικό 1 

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής 

διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών 

 

Στις Αχαρνές και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα στις 14 του μηνός Απριλίου, του έτους 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών η 

οποία συγκροτήθηκε με την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αχαρνών 

αποτελούμενη από τους: Βαλκάνο Βασίλειο, Προϊστάμενο Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, Παπαδονικολάκη Ελευθερία, Προϊσταμένη Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών και τον Παππού Σπυρίδωνα Προϊστάμενο Τμήματος Σχεδιασμού, 

Εποπτείας Καθαριότητας και Αποκομιδής Απορ/των Κ. και Ν. Τομέα, προκειμένου να αξιολογήσει 

τις προσφορές για την υλοποίηση του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων 

ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. Την αρ. 19/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση 

προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών 

υφασμάτινων υλικών στον Δήμο Αχαρνών με κοινωνικό ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

2. Την αρ. 142/22-3-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι όροι αυτής 

3. Την αρ. πρωτ. 28085/28-3-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΣΒΔΩΨ8-

Ξ18) 

4. Την αρ. πρωτ. 33239/8-4-2022 προσφορά της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ», η οποία ήταν και η μοναδική προσφορά που κατατέθηκε. 

5. Το γεγονός ότι η εταιρεία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ»,                                   

δεν παρίστατο στην συνεδρίαση (είχε ενημερωθεί με το από 13-4-2022 ενημερωτικό mail για την 

γνωστοποίηση της ημερομηνίας αποσφράγισης). 

αποσφράγισε την προσφορά και αφού διαπίστωσε ότι η εταιρεία  «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ», διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται 

στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την κάνει δεκτή.  



Η εταιρεία θα τοποθετήσει 20 κάδους στα διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών χωρίς καμία 

οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για τον Δήμο. Το ύψος του ανταποδοτικού οφέλους ανέρχεται στο 

ποσό των 500 € ανά έτος σε δωροεπιταγές (50 δωροεπιταγές των 10 ευρώ εκάστη στο κοινωνικό 

παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών από super market της περιοχής), καθώς και βιβλία και ρούχα 

ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου μας. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά της εταιρείας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, 

ΣΤΟΥΠΙΑ-ΠΑΝΙΑ» κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο προτείνοντας την ανακήρυξή της ως 

αναδόχου.  

                                                                    Η Επιτροπή 

Βαλκάνος Βασίλειος                  Παπαδονικολάκη Ελευθερία                Παππούς Σπυρίδων 

      ΤΕ Γεωπονίας                              ΠΕ Περιβάλλοντος                ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 

 

παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

                 Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 

 

 

                                                                                           Βασίλειος Βαλκάνος      



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   03/ 05 / 2022                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        
 

                                                                
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
           κο. ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ  

                  Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία  
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

              ΘΕΜΑ: Παράταση του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Η παρούσα εισήγηση αφορά στο έργο: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, με αντικείμενο εργολαβίας, την εκτέλεση εργασιών που περιγράφονται στα 

εγκεκριμένα τεύχη, της με αριθμό 143/2021 μελέτης προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α που 

συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αριθμό 143/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 

εκτελεστέων έργων έτους 2021 που είναι ενταγμένο το έργο. 

Με την με αριθμό 662/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη του έργου. 

Την με αριθμό 60346/13-12-202 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου του έργου. 

Την με αριθμό Α-1068/08-12-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) με αρ καταχώρησης 

Α-1068 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Αχαρνών. 

Την με αριθμό 1828/29-12-2021 /2021 Απόφαση Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε   η απευθείας 

ανάθεση του έργου: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ στην 

εργοληπτική επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με έκπτωση 1,99% . 

Με την με αριθμό 10249/04-02-202 εργολαβική σύμβαση ορίστηκε ανάδοχος η εργοληπτική 

επιχείρηση: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ»  με γενικό σύνολο προϋπολογισμού 49105,49 Eυρώ και 

περάτωση 3 μηνών από την υπογραφή της, ήτοι την 04/05/2022. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών. 

Μετά την αίτηση του αναδόχου με αρ. πρωτ. Δήμου 38705/03-05-2022 και επειδή παρατηρούνται 

σημαντικές καθυστερήσεις στην παράδοση των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου 

λόγω των πρόσφατων διεθνών εξελίξεων ζητείτε παράταση του έργου για διάστημα δύο μηνών, ήτοι 

έως 04-07-2022 
Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

Ο  Διευθυντής   

 
Δαμάσκος Αναστάσιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

4ο θέμα 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αχαρνές, 3 / 05 / 2022 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ   

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
Συντάκτης: Τούντα  Κων/να  
Τηλ.: 213 20 72 447  
Ηλ. Ταχ.: ktounta@acharnes.gr  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

  

                                                                     

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του 

Δήμου Αχαρνών» χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

 
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την έγκριση 

του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Συνδέσεις 

ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών»  

χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών. 

Για το έργο συντάχθηκε η με αριθμό 15/2017 μελέτη προϋπολογισμού 400.000,00€  (με ΦΠΑ), 

με τίτλο «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  η οποία  εγκρίθηκε με την με αρ. 114/2017 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών. 

Με την με αριθμό 492/14-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών 

εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου.  

Με την με αριθμό 807/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής το έργο κατακυρώθηκε στην 

εταιρεία «ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και υπογράφηκε η με αριθμό 5646 /05.02.2018  εργολαβική 

σύμβαση ποσού  166.459,71€  (με Φ.Π.Α. 24%). 

Ο  χρόνος αποπεράτωσης του έργου ορίσθηκε σε 24 μήνες  και τελικά το έργο περαιώθηκε την 

20.01.2020 σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2362/20.01.2020 έγγραφο αποδοχής  διάλυσης της 

σύμβασης . 

Ο χρόνος υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης του έργου (15μηνο)  έληξε στις  24.06.2021 και 

στις 20.12.2021 και συντάχτηκε το πρωτόκολλο προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του 

έργου,  το οποίο εγκρίθηκε με την 664/28.12.21 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

 

Με την με αριθμό 105/22-04-2019 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 

Εργασιών (ΑΠΕ),  ποσού 166.459,71 € με ΦΠΑ. 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις 

ποσότητες της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, σύμφωνα με το πρωτόκολλο προσωρινής  

και οριστικής παραλαβής του έργου, όπως αναλύεται στο πίνακα που ακολουθεί: 

 

Προς:  Τον Πρόεδρο   Οικονομικής   

Επιτροπής κ. Σπυρίδωνα  Βρεττό 

 

5ο θέμα 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2ΟΥ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (€) 1
ος

 ΑΠΕ (€) 2ος ΑΠΕ (€) ΔΙΑΦΟΡΑ (€) 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (+ ΓΕ&ΟΕ 18%): 115.997,61  133.396,95  89.538,77  43.858,19   

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ: 17.399,64  0,30  0  0  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 844,45  844,45    0  0  

ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α.: 32.218,01  32.218,01  21.489,30  10.728,71  

ΣΥΝΟΛΟ: 166.459,71  166.459,71  111.028,07  55.431,65  

 

 Τελικώς δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των  111.028,07 €  (με Φ.Π.Α.). 

 

   Σας επισυνάπτουμε την αιτιολογική έκθεση και τον 2ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό 

Πίνακα Εργασιών και παρακαλούμε για την έγκριση του. 

 

 

 

 Ο   Διευθυντής  Τ.Υ.  

 

  

 Αναστάσιος Δαμάσκος 

Ηλ.Μηχ.& Μηχανικός Η.Υ. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Αχαρνές   04/ 05 / 2022                                  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        
 

                                                                
Προς:  τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
           κο ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟ  

                  Κοιν : Οικονομική Υπηρεσία  
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

              ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡOΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. 

 

Κύριε Πρόεδρε, 
 
     Κατόπιν διεξαγωγής κλήρωσης και σύμφωνα με το συνημμένο πρακτικό, για τον ορισμό των μελών 

Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 και σε εκτέλεση του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, για τo έργο : 

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( 2021)» με Ανάδοχο την εταιρεία: «ΟΧΑΝEΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» 

και  ποσό σύμβασης :  327.816,36 €, εξήχθη  ως : 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :                  Η κα Κολοκούρη Αλεξάνδρα  - Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ και ως  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:  Η κα  Ραμαντάνη Πολυτίμη -  Πολ. Μηχανικός ΤΕ  

Τα παραπάνω μέλη θα ειδοποιηθούν  για την επιλογή τους.  

 

   Συνεπώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας ορίζεται η Τριμελής Επιτροπή για την παραλαβή φυσικού εδάφους 

του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ( 2021)»  που απαρτίζεται από τους: 

-Τον  Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ,  κ.  Δαμάσκο Αναστάσιο 

-Τον  Επιβλέποντα  Μηχανικό του έργου, κ. Πουταχίδη Γρηγόριο, Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 

-Το Μέλος κατόπιν κλήρωσης, κα. Κολοκούρη Αλεξάνδρα, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, 

  με αναπληρωματικό του την κα. Ραμαντάνη Πολυτίμη, Πολ. Μηχανικό ΤΕ. 

 

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και λήψη σχετικής απόφασης ώστε να οριστεί η παραπάνω 

επιτροπή. 

Ο  Διευθυντής   

 

 

 
Δαμάσκος Αναστάσιος 

Μηχανολόγος Μηχανικός  

 

6ο θέμα 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ          
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Συντάκτης : Α. Κολοκούρη                                                    Αχαρνές :    06/05/2022 
Τηλ.            : 213 20 72 436 

 
                              
 

         E I Σ Η Γ Η Σ Η 
 
                                                                                      Προς: 
                                                                              Τον Πρόεδρο  Οικονομικής Επιτροπής 
                                                                           κ. Σπυρίδωνα Βρεττό     

       
         

ΘΕΜΑ: Επικύρωση Πρακτικού ΙΙ διεξαγωγής διαγωνισμού του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και 
ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου  
          

 

 Με την παρούσα εισήγηση, σας διαβιβάζουμε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής διαγωνισμού 

του έργου του θέματος, με  Α/Α Συστήματος: 186690  του ΕΣΗΔΗΣ.  

 Η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού ορίστηκε με την με αριθμό 12/2022 Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών.  

 Με την με αρ. πρωτ. 216/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αχαρνών (ΑΔΑ: 

9ΚΧ1ΩΨ8-ΩΔΗ) εγκρίθηκε το ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου αποφασίσθηκε να 

κληθεί η εταιρεία «ERGMASIN DEALS PC», να αιτιολογήσει την οικονομική προσφορά της, η οποία 

προκύπτει «ασυνήθιστα χαμηλή».  

 Με το από 28/04/2022 και ώρα 14:48:35 μήνυμα, εμπρόθεσμα, η «ERGMASIN DEALS PC» 

μας διαβίβασε μέσω του συστήματος, την αιτιολογική της έκθεση για την «ασυνήθιστα χαμηλή» 

προσφορά της. Επίσης στις 05/05/2022 και ώρα 21:36:09 στάλθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για 

την αιτιολόγηση της προσφοράς ως προς το φωτοβολταϊκό σύστημα.  

 Κατόπιν των παραπάνω, διαβιβάζεται το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών για τη λήψη 

της σχετικής απόφασης, περί αποδοχής ή μη της αιτιολόγησης της «ασυνήθιστα χαμηλής» 

προσφοράς και την ανάθεση ή μη  του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία «ERGMASIN DEALS PC» με μέση έκπτωση Εμ= 27,99%, την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021. 

 

  

7ο θέμα 



Σύμφωνα με το άρθρο 4 της διακήρυξης του διαγωνισμού, η ως άνω απόφαση έγκρισης ή μη του 

πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών, θα κοινοποιηθεί προς όλους τους 

συμμετέχοντες μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ για τυχόν υποβολή προδικαστικής προσφυγής 

σύμφωνα με την παρ. 4.3 της διακήρυξης.  

 

 

      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Τ.Υ.               Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ.  
 
 
 
 
    Αναστάσιος Δαμάσκος                 Νικόλαος Δαμάσκος  
       Ηλεκτρ./ Μηχ. και Μηχανικός Η/Υ 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου». 

  

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Με την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου 

Ταμείου εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση (αρ. πρωτ. 4559/28-6-2021, κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) 

(ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν) για τη χρηματοδότηση της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 

κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, προκειμένου οι Δήμοι να καταρτίσουν επιχειρησιακό σχέδιο 

καταγραφής και ιεράρχηση απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

 O Δήμος Αχαρνών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης υπέβαλε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 

Πράσινου Ταμείου την υπ΄ αρ. 46166/4-11-2021 πρόταση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται βάσει του 

οδηγού για τη χρηματοδότηση της δράσης του ΕΣΕΚΚ, για τη δράση «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) 

του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Με την υπ’ αριθμ. 231.10.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εντάχθηκε η 

πρόταση  του Δήμου Αχαρνών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και 

κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9), με ποσό χρηματοδότησης 74.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 
Τηλ.: (+30)2132072511 
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr   

 
 
 
 

                        
 
 
 

Προς:   
 
 

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

8ο θέμα 

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr


ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

Την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 74.400,00 € στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου. 

 
 

 

 

 

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Α. Έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

 Β. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %. 

  Γ. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για 

την ανωτέρω υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη 

προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής». 

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, 

 

Με την υπ’ αριθμ. 214.6/2021 (ΑΔΑ:ΨΤ2Ξ46Ψ844-ΙΙΓ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε ο Οδηγός και η πρόσκληση  για τη χρηματοδότηση της δράσης 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» 

(ΑΔΑ: 6ΣΠ046Ψ844-64Ν), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 προκειμένου οι Δήμοι να καταρτίσουν επιχειρησιακό 

σχέδιο καταγραφής και ιεράρχηση απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 

σχέδιο κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.  

 O Δήμος Αχαρνών με την υπ’ αριθμ. 422/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  αποδέχθηκε 

τους όρους της πρόσκλησης και ενέκρινε την Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αχαρνών για ένταξη 

στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος &Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την 

«Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – 

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Αχαρνών» (ΑΔΑ:ΨΕΜΝΩΨ8-Φ6Φ). 

Με την  υπ΄ αρ. 46166/4-11-2021 αίτηση χρηματοδότησης ο Δήμος Αχαρνών υπέβαλε στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου πρόταση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται 

βάσει του οδηγού για τη χρηματοδότηση της δράσης του ΕΣΕΚΚ, για τη δράση «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Με την υπ’ αριθμ. 231.10.3/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, 

εντάχθηκε η πρόταση  του Δήμου Αχαρνών στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική 

Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο 

για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» (ΑΔΑ: ΨΤ8Χ46Ψ844-ΚΓ9), 

με ποσό χρηματοδότησης 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Πληροφορίες:   Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Τηλ.: (+30)2132072511 

Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr   

 

 

 

 

                        

 

 

 

Προς:   

 

 

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 

    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: 

«ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

9ο θέμα 

mailto:kmatzetakis@acharnes.gr


Α. Την έγκριση της υπ’ αριθ. 31/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης και 

Πολεοδομικών Εφαρμογών, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

(Παράρτημα Ι). 

Β.  Την έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου AΧΑΡΝΩΝ», συνολικής 

προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.  

 Γ. Τη σύνταξη των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 

ανωτέρω υπηρεσία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (Παράρτημα ΙΙ). 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης  

Ταχυδρομική διεύθυνση  

Πόλη  

Ταχυδρομικός Κωδικός  

Χώρα  

Κωδικός ΝUTS  

Τηλέφωνο  

Φαξ  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)  

Αρμόδιος για πληροφορίες  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι   ……..  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη 

Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Διεύθυνση …………………. του Δήμου. 

δ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www…..gr.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

http://www.nafpaktos.gr/


Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι …. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ……………… σχετική πίστωση του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους …….  του Φορέα. 

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  …................. 

(ΑΔΑΜ….., ΑΔΑ……) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το 

οικονομικό έτος 202..... και έλαβε α/α ……. καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο 

εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα…. .  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του 

σχεδίου πόλης, μέσω της απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων και προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους 

παραπάνω χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. 

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 

εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες 

της πρόσκλησης, υλοποιείται: 

1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) 

από τις τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και 

στη συνέχεια, 

2. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό 

του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του 

άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 

Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης, θα πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα 

συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με 

τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ ΄αριθμ. 

4559/28-6-2021 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου και 

ανέρχεται σε 74.400,00€ πλέον ΦΠΑ.           

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 73220000-0. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 

74.400,00).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται 

στην επισυναπτόμενη μελέτη προμήθειας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιηθηκε και ισχύει 

του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως 

του άρθρου 37  



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» και ιδίως των άρθρων 324-337 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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» 

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με 

θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «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)» 

της 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) 

της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 

άρθρων 85 επ. 

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

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»  

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»,  

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»  

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



του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 

κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

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», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-

Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» και την ένταξή τους στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ ΄αριθμ. 

4559/28-6-2021 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του Πράσινου Ταμείου. 

της αρ. …………….. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί υποβολής πρότασης 

στο Πράσινο Ταμείο ( ΑΔΑ: ……………….), 

την υπ’ αριθμ. …………… (ΑΔΑ:…………………….) απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αποδοχή της χρηματοδότησης, 

το με Α.Π.: ………… /……………………. τεκμηριωμένο αίτημα της Διεύθυνσης 

…………. για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας, το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με μοναδικό 

αριθμό ΑΔΑΜ: ………………………., 

την αριθ. ………/Α.Π………………….. (ΑΔΑ: …………………..) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης του Δημάρχου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 

συνολικού ύψους ……………………….. ευρώ (………..,00 €) για την πληρωμή ισόποσης 

δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 

………… στον ΚΑΕ-…………………… 

την αρ. ………………….. μελέτη του Τμήματος ……………………… της Διεύθυνσης 

…………………., ενδεικτικού προϋπολογισμού ……………….. € με ΦΠΑ 24% - 

εκτιμώμενη αξία σύμβασης …………… € (CPV αντικειμένου σύμβασης: 73220000-0- 

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα  ανάπτυξης), 

την αρ. ……/……………..( ΑΔΑ: …………….) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τη 

συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με το ν.4412/2016 

για το έτος 202…, 



της υπ. αριθμ. …./202… απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έγκριση 

διενέργειας διαγωνισμού, την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης 

συνοπτικού διαγωνισμού. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα .......... 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική 

ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε 

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  ……  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της 

παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 

αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   www.............gr  στη διαδρομή: ……… ► 

………. ► …….., στις …../..…/……..…..  

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. 

1.7 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 . 

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. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

Έγγραφα της σύμβασης 

 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/


2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

(www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι 

(6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής 

διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

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 έξι (6) 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 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. 

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) δημοσιεύεται στην 

ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά 

έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της 

εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο..  

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 μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε 

άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.. 

http://www.promitheus.gov.gr/


Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 

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. 

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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον 

αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον 

Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) 

τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης 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 και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

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, κατά τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 



β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) 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. 

Στο 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 

Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλ. ποσού ………….. ευρώ(………………… ευρώ). 

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. 

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

του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 

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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. 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 στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά 

του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 

που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη 

προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 



κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, 

ζ) 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 τις παραγράφους 3.2 και 3.4 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 της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 

των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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 διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 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 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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η 

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- 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. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία 

της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός 

φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 

διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, 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 κανονισμού. 

 

Δεν προβλέπονται εξαιρέσεις από τη απόδειξη της μη συνδρομής των ανωτέρω λόγων 

αποκλεισμού των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων από την διαδικασία της δημόσιας 

σύμβασης. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν 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 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 μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 

οικονομικού φορέα 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 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 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 της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  



Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης 

που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  

2.2.3.5. Δεν προβλέπεται ο αντίστοιχος λόγος αποκλεισμού του υποδείγματος διακήρυξης 

της ΕΑΑΔΗΣΥ επειδή η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 

πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει 

στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 

αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 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. 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, σε εθνικό επίπεδο, 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. 

2.2.3.8. 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. 

2.2.3.9. 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 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι 

είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο γενικό 

κύκλο εργασιών των τριών 

(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ίσο ή μεγαλύτερο με το 200% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 

το 200% με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικός φορέας θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την 

ορθή διεκπεραίωση της εργασίας που θα συνεργαστεί με την ΟΕ του Δήμου. Η παροχή των 

υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο 

που αναλαμβάνει την εργασία, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της 

τεχνικής υποστήριξης, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή 

εκτέλεση της εργασίας. Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος ο ανάδοχος θα πρέπει να 

συγκροτήσει Ομάδα Έργου τουλάχιστον 6 Μελών, η οποία να πιστοποιεί συνάφεια και 

συνοχή. Για το λόγο αυτό στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να 

περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες: 

Συντονιστής (Υπεύθυνος) Έργου: Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με 

γενική εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών και ειδική εμπειρία στη διαχείριση έργων για την 

εκπόνηση τοπογραφικών και πολεοδομικών μελετών, και στις τροποποιήσεις ρυμοτομίας, 

στις οποίες να συμμετείχε κοινόχρηστος ή κοινωφελής χώρος.  

Συντονιστής GIS : Διπλωματούχος Μηχανικός ΠΕ, ΑΤΜ ή ΠΜ κάτοχος μεταπτυχιακού 

διπλώματος στα Πληροφοριακά Συστήματα, με γενική εμπειρία τουλάχιστον 15ετή και 

ειδική εμπειρία στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στις Γεωχωρικές Βάσεις 

Δεδομένων και ειδικότερα στον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη και την Υλοποίηση Εφαρμογών 

GIS και Βάσεων Δεδομένων. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχει 

ολοκληρώσει τουλάχιστον τρεις (3) εφαρμογές GIS σε έναν ή περισσότερους Φορείς. 

Μέλη Ομάδας Έργου 

α) Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών σε Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου, 

με γενική εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών και ειδική εμπειρία στη διαχείριση χωρικών 

δεδομένων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και σε μελέτες Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων ή Πολεοδομικών Μελετών                   

β) Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών στη Γεωπληροφορική, με γενική εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών  

γ) Ένας (1) διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, πιστοποιημένος εκτιμητής (ενδεικτικά 

RICS, TEGoVA), εγγεγραμμένος στο Μητρώο του ΥΠ.ΟΙΚ., 10ετούς γενικής εμπειρίας και 

2ετούς εμπειρίας στις πιστοποιημένες εκτιμήσεις, με εμπειρία σε έργα συμβουλευτικής 

υποστήριξης φορέων του δημοσίου τομέα, έργα πιστοποιημένων εκτιμήσεων για την 

ανάπτυξη και προσθήκη υπεραξίας των ακινήτων.                        



δ) Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής ανάπτυξης 

κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις επενδύσεις και περιφερειακή ανάπτυξη, με 

γενική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών   

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, για την ορθή εκτέλεση του 

έργου και επιπλέον άτομα. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να διαθέτει το παραπάνω κατάλληλο προσωπικό για την 

εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, δηλαδή θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί η 

συνεργασία του Αναδόχου με το δηλούμενο προσωπικό με δεσμευτική Υπεύθυνη Δήλωση 

συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης (με ημερομηνία πριν την καταληκτική 

ημερομηνία του διαγωνισμού) και η οποία θα προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.gov.gr). 

Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει βιογραφικά, στην Ελληνική Γλώσσα. Τα βιογραφικά θα 

πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητα της ομάδας έργου να υλοποιήσει το υπό ανάθεση 

έργο. 

Επισημαίνεται, ότι δεν πρέπει να αντικατασταθούν τα μέλη της ομάδας εκπόνησης του έργου 

χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς ο Ανάδοχος να έχει υποβάλει 

αναλυτικό βιογραφικό του αντικαταστάτη, τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα. Ο 

αντικαταστάτης θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με 

το μέλος της ομάδας που θα αντικαταστήσει. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύμβασης καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης, 

ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: 

Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001:2015 ή 

ισοδύναμό τους με πεδίο εφαρμογής: Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

τοπογραφικά, πολεοδομικά, χωροταξικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά 

έργα, μελέτες κτηματολογίου και φωτογραμμετρίας και υπηρεσίες Γεωπληροφορικής ( G.I.S 

). 

Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO14001:2015 

ή ισοδύναμό τους με πεδίο εφαρμογής: Μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες για 

τοπογραφικά, πολεοδομικά, χωροταξικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά 

έργα, μελέτες κτηματολογίου και φωτογραμμετρίας και υπηρεσίες Γεωπληροφορικής ( G.I.S 

). 

Εν ισχύ Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο 

ISO27001:2013 ή ισοδύναμό τους με πεδίο εφαρμογής: Μελέτες και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για τοπογραφικά, πολεοδομικά, χωροταξικά, υδραυλικά, συγκοινωνιακά και 

κυκλοφοριακά έργα, μελέτες κτηματολογίου και φωτογραμμετρίας και υπηρεσίες 

Γεωπληροφορικής ( G.I.S ). 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους 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.  



Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας 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, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 1. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και 

εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας 

υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον 

ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον 

οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που 

αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο 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. Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 

υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας2. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, 

εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την 

υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης 

δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 

2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και 

ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )3. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να 

αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που 

                                                 

1 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   

2 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην 

περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 

5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

3 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 



υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι 

υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι 

πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση 

μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την 

σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την 

αναθέτουσα αρχή.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 

σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 

την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 

άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα…, το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 

Παραρτήματος 1. 

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. 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 στην παράγραφο 2.2.3 

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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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 συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο 

ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 

(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την 

κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 

και παραγράφου 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα 

μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ 

για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 



ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος 

του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της 

παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 

2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής 

απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 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. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της 

πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 

2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση 

των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον 

προσωρινό ανάδοχο. 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. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 

εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική 

βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο 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 ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 

τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς 

και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να 

αντικαθίστανται 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. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 



αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και 

στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, 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 του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-

ΕΦΚΑ. 

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη 

δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 

ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για 

τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης 

λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται 

επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) 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.  

iii) 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) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 

λόγοι αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί 

μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

οικείου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του 

Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. 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 οργανισμού της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 

και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 

ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του 

Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 

άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο 

χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 

2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Ειδικότερα, αν ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο 

των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της 

χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Τα 

συγκεκριμένα στοιχεία θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού, προκειμένου να 

αποφασισθεί το δικαίωμα ή μη συμμετοχής του υποψηφίου στα επόμενα στάδια της 

διαδικασίας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να πληροί τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συμμετοχής για τις ενεργές διαχειριστικές χρήσεις του χρονικού διαστήματος 

λειτουργίας του. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν:  

 



ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάλογο των έργων που εκτέλεσαν με το περιγραφόμενο στην β 

παράγραφο του κεφαλαίου 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης αντικείμενο, όπου θα 

αναγράφονται υποχρεωτικά ο τίτλος της σύμβασης, ο κύριος του έργου, το αντικείμενο 

εργασιών, το ποσοστό συμμετοχής στο έργο, οι ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης της 

σύμβασης, η κατάσταση του έργου (π.χ. ολοκληρωμένο) και τα έγγραφα τεκμηρίωσης 

(βεβαιώσεις εμπειρίας ή/και καλής εκτέλεσης ή/και πρωτόκολλα παραλαβής ή/και 

αποσπάσματα συμβάσεων ή/και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή/και εγκριτικές αποφάσεις 

αρμόδιων υπηρεσιών). Η εμπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά, επί ποινή αποκλεισμού, με 

την προσκόμιση απλών ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων εκ των πρωτοτύπων βεβαιώσεων 

εμπειρίας ή/και καλής εκτέλεσης ή/και πρωτοκόλλων παραλαβής, ή/και αποσπασμάτων 

συμβάσεων ή/και τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ή/και εγκριτικών αποφάσεων αρμόδιων 

υπηρεσιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου 

των αντίστοιχων συμβάσεων.  

 

Ο κατάλογος των έργων πρέπει να είναι της ακόλουθης μορφής. 

 

Α/Α 

 

Τίτλος Έργου 

 

Αναθέτουσα 

υπηρεσία 

Συνοπτική 

Περιγραφή 

αντικειμένου 

έργου 

 

Περίοδος 

Υλοποίησή ς 

 

Οικονομική 

αξία 

 

Ποσοστό 

συμμετοχή ς 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Για την απόδειξη της εμπειρίας της ομάδας έργου οφείλει να καταθέσει πίνακα στελεχών και 

εξωτερικών συνεργατών σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

 

Α/Α 

 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

 

Εταιρεία (σε 

περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας) 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου 

–Θέση στο σχήμα 

υλοποίησης δηλ. 

Υπεύθυνος Έργου, ή 

εμπειρογνώμονας ή μέλος 

ομάδας έργου 

Προτεινόμενοι 

Ανθρωπομήνες 

απασχόλησης 

στο έργο 

     

     

     

     

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει 

δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης 

των εξωτερικών συνεργατών (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής). 

  βιογραφικά, των ατόμων που συνθέτουν την Ομάδα Έργου, τα οποία θα πρέπει να 

καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ομάδας Έργου, όπως αυτή περιγράφεται στο 

κεφάλαιο 2.2.6 της παρούσας διακήρυξης  

  Όσον αφορά την απόδειξη της διάθεσης του δηλούμενου προσωπικού από τον Αναδόχου 

απαιτείται δεσμευτική Υπεύθυνη Δήλωση συνεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 

(με ημερομηνία πριν την καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού) και η οποία θα 



προσκομίζεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένη 

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr) 

 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν επικυρωμένα αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη 

νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό 

φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του.   

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 με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά 

πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται 

εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους4 που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 

οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

                                                 

4 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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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.  

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. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο 

κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii 

και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 

στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 

4412/2016.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 

τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 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.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει 

χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι 

αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

Β.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 δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 



 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με συντελεστή βαρύτητας 

αξιολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς 80% και 20 % αντίστοιχα. 

Για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς , τα κριτήρια είναι τα κάτωθι: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙ

Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣ

ΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Σ 

Κ1 Η κατανόηση από τον οικονομικό φορέα του περιβάλλοντος του 

έργου, όπως προκύπτει από τις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης 

(Σ1) 20% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση - εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της γενικής μεθοδολογίας υλοποίησης και 

των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν 

(Σ2) 20% 

Κ3 Προσδιορισμός των Σταδίων εκπόνησης και η σύνδεσή τους με 

τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

(Σ3) 30% 

Κ4 Οργάνωση και Δομή της Ομάδας έργου – Παρουσίαση και 

περιγραφή των μελών και των καθηκόντων της ομάδας έργου 

(Σ4) 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση 

που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι 

τους 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη τιμή (Α) της σχέσης: 

Α = 0,8*(T/Tmax) + 0,2*(Οmin/Ο) 

όπου: T = Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 

Tmax= Συνολική βαθμολογία της καλύτερης τεχνικής προσφοράς, Οmin = τιμή χαμηλότερης 

οικονομικής προσφοράς, 

Ο = τιμή οικονομικής προσφοράς, 

σΤ = Συντελεστής βαρύτητας τεχνικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό, 

σΟ = Συντελεστής βαρύτητας οικονομικής προσφοράς, ποσοστό επί τοις εκατό. 



Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα 

σειρά του τελικού βαθμού. 

Η πρώτη στο συγκριτικό πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο 

βαθμό Α, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη μελέτη προμήθειας, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για το σύνολο της προκηρυχθείσας 

ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την 

ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 

πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς 

την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 

στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «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)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από 

αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να 

εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 

και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από 

το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 

απόφασή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  



(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική 

Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά 

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του 

ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 

απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 

διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και 

συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής 

προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές 

(εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω 

αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους 

αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 

προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε 

υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε 

αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι 

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να 

προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για 

αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών 

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης 

στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

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. 



Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη 

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-

ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του 

παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) 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 

δ) τα 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, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

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 από 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.  

Σημειώνεται ότι, 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. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των 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 την επίκληση του αριθμού 

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 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 λειτουργικότητας 

«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. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο 

οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ 

σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 

παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus 

ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών 

ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο 

ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων 

της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 

υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 

παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και 

συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint 

είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” 

της αρ. …./2022 μελέτης της Διεύθυνσης …………………., περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα 

και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 

προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στην  αρ. …./2022. μελέτη.. 

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 

ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχετικό Παράρτημα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

της διακήρυξης: 

Τιμές 

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Η τιμή των προσφερόμενων ειδών δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 

που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 

προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 

τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από 

την αναθέτουσα αρχή. 

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους 

πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για 

παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την 

παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, 

τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον 

τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση 

της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους 

οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή 

δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 



παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 

δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, 

δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 

σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 

εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που 

η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις 

ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την 

υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα 

άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από 

τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων 

επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, 

είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 

Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 



φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής 

στάδια: 

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την ... και ώρα ...  

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν 

προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα 

Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει 

να 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. 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. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της 

εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 

την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το 

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται 

πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των 

προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει 

τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα 

στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται 

με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 



της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των τεχνικών προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 

Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία 

και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 

των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που 

αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά 

σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη 

εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 

η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το 

κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα 

στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 

που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της 

Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών 

εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση ] 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά 

με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς  η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. [Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της 

κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση] 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 

πρακτικό κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω 

σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 

προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και 

την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση 

έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και 

ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης . 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων 

των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής 

Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 

άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται 



μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης 

χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 

για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 

και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  

αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου 

αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με 

τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως 

την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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 Διαγωνισμού, τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 

παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα 

ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, 

για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 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. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη 

δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 

και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως 

ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή 

της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων 

των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 



i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής) της παρούσας,  

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,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες 

μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν 

αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν 

καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν 

συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) 

και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

   3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και 

της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, 

στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των 

προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους 

τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους 

αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την 

απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την 

αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, 

μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν 

γνώση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών 

και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. 

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 

προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις σωρευτικά: 



α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά,  

β) 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, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με 

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

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από 

σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 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 ν. 4412/2016 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», να προσέλθει για υπογραφή 

του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, 

πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της 

απόφασης κατακύρωσης, 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. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική 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 

ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος 

με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104


προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 

του. 

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 παράλειψης . 

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 

23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 

της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

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. 4412/2016 . 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. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

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 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 Παρεμβάσεις 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 αρχής . 

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 αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων 

αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της 

ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό 

ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την 

Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, 

αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς 

την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί 

ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο 

των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους 

επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση 

ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της 

προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 

δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα 

(60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την 

Α.Ε.Π.Π., την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο 

ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 

προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την 

κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 

βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 

(2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης 

κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 

νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία 

που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη 

της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το 



διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, 

εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η 

προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας 

ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός 

εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση 

της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 

παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση 

υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, 

εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε 

ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι 

άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του 

παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν 

σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά 

από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 

ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη 

είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και 

στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και 

σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 

ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την 

παρ. 3 του άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 

ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό 

ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της 

σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 

άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

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 ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 

συμφωνητικού 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 



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

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 

αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της 

τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

4.3.1  Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους. 

 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος 

υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 

τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή 

και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από 

την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο 

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. 

εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 

προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 

αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 

παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 

καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, 

οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, 

οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των 

νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους 

οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5


του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη 

διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 

αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 

αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, 

για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο 

συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των 

υπεργολάβων του.  

Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 

απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 

χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα 

της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την  

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 

ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 

του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας 

για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να 

του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε 

υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της 



τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα 

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 

δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο 

συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

 

 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της σύμβασης σε 

μία εφάπαξ πληρωμή, δηλαδή με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 

παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ¨ 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 



β)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ . 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι 

σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην 

αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, 

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας και την παράγραφο 6.2 της παρούσας με την επιφύλαξη της επόμενης 

παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως 

άνω περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να 

συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. 

Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα 

εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω 

κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από 

το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις [η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού δύναται να επιβληθεί μετά την έκδοση του προβλεπόμενου π.δ.] 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 



β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 

και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης 

έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. 

(Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ 

εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 

221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 

κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 

τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και 

την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε 

από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από 

τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 

τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από την ………………… η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο - 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 

αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 



ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια 

απόφαση   δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 

απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι μέχρι τη λήξη του προγράμματος 

συμπεριλαμβανομένου και τυχόν παρατάσεων αυτού. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η 

συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 

λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την περ. δ της παραγράφου 

11 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στη σχετική μελέτη υπηρεσίας. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις 

σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς 

έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με 

παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 



παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, 

με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 

3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 

συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω 

επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 

την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την 

αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 

μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 

να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφεται η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 

υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός 

και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως 

στόχο την κατάρτιση ενός επιχειρησιακού σχεδίου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, 

στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και 

κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση 

ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο 

πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από 

την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 

εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως : 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε από 

τον 4782/2021 και ισχύει. 

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», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 



της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων στο 

πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των 

μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του». 

του ν. 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

τις Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των 

Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245) 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4559/28-06-2021 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου 

Ταμείου 

Τον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος 

την υπ’ αριθμ. …………………. απόφαση του Πράσινου Ταμείου 

την υπ’ αριθμ ............... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την έγκριση της 

χρηματοδότησης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Η δαπάνη για 

την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: ............... σχετική πίστωση του προϋπολογισμού 

του οικονομικού έτους 202… του Φορέα. 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η έννοια του κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι τόσο ευρεία ώστε 

να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του φυσικού αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Το 

άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι «πράγματα κοινής χρήσης είναι ιδίως τα νερά με 

ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες 

πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν 

είτε στο δημόσιο (αιγιαλός, παραλία) είτε στους ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση 

και την αξιοποίησή τους κατά τρόπο που να μην αναιρεί την κοινή χρήση (άρθρο 970 του 

ΑΚ) και να προάγει την κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ). 

Κάθε πολίτης δύναται να χρησιμοποιεί ελεύθερα τους κοινόχρηστους χώρους, εξουσία που 

απορρέει από το δικαίωμα της προσωπικότητας (άρθρο 57 του ΑΚ), καθώς και το δικαίωμα 

να απαιτεί από τους υπεύθυνους για τη διαχείρισή τους ΟΤΑ την προστασία της ακώλυτης 

χρήσης τους όταν αυτή παρεμποδίζεται. 

Κοινόχρηστοι είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι χώροι πρασίνου και οι ελεύθερες 

εκτάσεις που χρησιμοποιούν οι δημότες των ΟΤΑ για την αναψυχή τους ή την καθημερινή 

τους εξυπηρέτηση: δρόμοι, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια κ.ά. 

Κοινωφελείς χώροι, είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εκτάσεων , της οποίας οι χώροι 

προορίζονται για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών με την ανέγερση μεμονωμένων ή 

ενιαίων κτιριακών συγκροτημάτων δημοσίου, δημοτικού, θρησκευτικού χαρακτήρα και εν 

γένει  κοινωνικής ωφέλειας( νοσοκομεία, θέατρα, πολιτιστικά κέντρα, δημαρχεία, 

βιβλιοθήκες, μουσεία, γυμναστήρια κλπ.). 



Η διαφορά μεταξύ κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσεων από πολεοδομική σκοπιά, 

έγκειται, κυρίως, στο ότι οι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι οικοδομήσιμοι( αδόμητοι), ενώ οι 

κοινωφελείς χώροι είναι οικοδομήσιμοι, με κάποιους περιορισμούς. 

Για τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και την 

απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι 

καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι 

χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι 

και κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, ανά 

δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησής 

τους, βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, για τους οποίους δεν έχει συντελεσθεί η 

απαλλοτρίωση διακρίνονται σε: 

α. χώρους, για τους οποίους έχει αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής 

απόφασης, 

β. χώρους, για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή 

εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης περί της άρσης, 

γ. χώρους, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν 

έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του σχεδίου, 

δ. λοιπούς χώρους, που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις. 

Τα ανωτέρω στοιχεία αντλούνται από την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής 

Ταυτότητας Δήμου του άρθρου 65 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη 

συμπληρωθεί, λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. 

Για τις ανάγκες σύνταξης του επιχειρησιακού σχεδίου, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου 

με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που έχει συσταθεί με τον ν. 4512/2018 (Α΄ 5), 

παρέχει προς τους δήμους την αναγκαία πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Συστήματος 

Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, μετά την κατάταξή τους, ιεραρχούνται με βάση την 

αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής 

ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, λαμβανομένου υπόψη και του χρόνου που έχει παρέλθει 

από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου 

δήμου. 

 

 

 

1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1.2 σχετικά με το πλαίσιο της 

παρέμβασης, αλλά και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο γίνεται εύκολα αντιληπτό πως πρόκειται 

για μία σύνθετη υπηρεσία. Σύμφωνα και με τη σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον ειδικότητες όπως 

Πολεοδόμων – Χωροτακτών (ειδικότητα που συνδυάζει τις αρχές του στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, πολεοδομικού σχεδιασμού, κοινωνικοοικονομικών 

προσεγγίσεων, κλπ.), Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών με βαθιά γνώση 

πολεοδομικών ζητημάτων και συστημάτων χαρτογράφησης (πχ GIS).   

Επειδή: 

στις αρμόδιες με το θέμα υπηρεσίες βάσει του ΟΕΥ του Δήμου δεν υπηρετούν στελέχη με 

την παραπάνω εξειδικευμένη αντίστοιχη εμπειρία.  

το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου, δεν έχει την τεχνογνωσία για να αξιοποιήσει τις 

απαιτήσεις και προδιαγραφές που απαιτούνται και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία. 



και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που δύναται να εμπλακούν στο σχεδιασμό του 

επιχειρησιακού σχεδίου αδυνατούν να ανταποκριθούν και να αναλάβουν πλήρως την 

εκπόνηση του λόγω των ήδη υφιστάμενων υποχρεώσεών τους 

προτείνεται η συνδρομή εξωτερικής βοήθειας που θα αναλάβει την συμβουλευτική - 

επιστημονική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας (ΟΕ) του Δήμου. 

Η παροχή της συμβουλευτικής - επιστημονικής υποστήριξης στα στελέχη της Ομάδας 

Εργασίας (ΟΕ) του Δήμου θα αφορούν σε παροχή γενικής υπηρεσίας συμβουλευτικού 

χαρακτήρα με αντικείμενο το  σχεδιασμό, προγραμματισμό και οργάνωση αναπτυξιακής 

δράσης για την καταγραφή και ιεράρχηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του 

Δήμου, καθώς και σε οριζόντιου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη της υλοποίησης 

τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας, καθώς και την παροχή 

εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) για τα ανωτέρω στάδια εκπόνησης του Σχεδίου.  

 

1.4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων 

έχει ως στόχο να συμβάλει στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου πόλης, μέσω της 

απόκτησης των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και 

προσανατολίζεται στην καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης για τους παραπάνω χώρους 

για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση. 

Κατά την υλοποίηση των Υπηρεσιών για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 

εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες 

της πρόσκλησης, υλοποιείται: 

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις 

τέσσερις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020 και στη 

συνέχεια, 

Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του 

οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ.5 του άρθρου 

92 του ν. 4759/2020. 

Για κάθε Δημοτική Ενότητα / Κοινότητα όπου γίνεται η εφαρμογή ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλης, θα πρέπει να παραδίδεται μια αντίστοιχη Τεχνική-αιτιολογική Έκθεση που θα 

συνοδεύεται από μία Γεωχωρική Βάση Δεδομένων. 

 

 

Γεωχωρική Βάση Δεδομένων 

Η Γεωχωρική Βάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο 

Γεωχωρική Βάση Δεδομένων με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο για το σύνολο της 

πολεοδομικής ενότητας, όπου θα αποτυπώνονται τα χωρικά δεδομένα με τα αντίστοιχα 

περιγραφικά τους στοιχεία (attributes). 

Η ψηφιακή μορφή του παραδοτέου θα είναι σε έναν από τους ανοικτούς μορφότυπους, ESRI 

Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με κλειστά 

πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις. 

Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα e-

poleodomia. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει έλεγχος και ενημέρωση αυτών. 

Το Ν.Π.Δ.Δ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” θα παρέχει στους Δήμους την αναγκαία πρόσβαση 

στα κτηματολογικά διαγράμματα με επισήμανση ποια είναι δημόσια, δημοτικά ή ιδιώτη. Η 

παροχή πρόσβασης θα αφορά στην πληροφορία του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, 

είτε με τη χορήγηση βάσης δεδομένων και ψηφιακού αρχείου σχεδίασης, είτε μέσω της 

διάθεσης μέσω web service. Η πληροφορία που θα τηρείται από το σύστημα θα συσχετίζεται 



με τα γεωτεμάχια του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η χωρική πληροφορία (θέση, όρια, εμβαδόν, 

ΚΑΕΚ) θα παρέχεται μέσω του ενιαίου κτηματολογικού διαγράμματος, ενώ η νομική 

πληροφορία που αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου θα αναφέρεται ως 

περιγραφική πληροφορία. 

Στα περιγραφικά δεδομένα των χωρικών στοιχείων του «Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού 

Σχεδίου», θα είναι αποθηκευμένα τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης κάθε 

πολυγώνου, όπως: 

Ταυτότητα Συστήματος – Μοναδικός αριθμός (id), ακέραιος που αποδίδεται αυτόματα από 

το σύστημα.  

Ονομασία Αναγνώρισης με περιεχόμενο τον αριθμό Οικοδομικού Τετραγώνου / Πολυγώνου 

(Ο.Τ. ή Ο.Π.) – Μη Μοναδικός αριθμός (ΟΤ).  Πολεοδομική Ενότητα (ή γειτονιά) στην 

οποία ανήκει το πολύγωνο (ΠΕ). 

Γενική Χρήση που χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με τη Γενική Πολεοδομική 

Λειτουργία του.  

Ειδική Χρήση (όταν υφίσταται) και χαρακτηρίζει το πολύγωνο, σύμφωνα με την ειδική 

πολεοδομική λειτουργία του.  

ΦΕΚ έγκρισης και τροποποιήσεων του σχεδίου πόλης. 

Όταν ένα Οικοδομικό Τετράγωνο / Πολύγωνο παρουσιάζει περισσότερες από μια Γενικές 

Χρήσεις, τότε θα διαιρείται σε ισάριθμα πολύγωνα έτσι ώστε ο συνδυασμός «α) 

Πολεοδομική Ενότητα, β) Οικοδομικό Τετράγωνο, γ) Χρήση» (α + β + γ), να αποκτά το 

χαρακτηριστικό της «μοναδικότητας» μέσα στο Γεωγραφικό επίπεδο (Layer). 

Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί 

Από το επίπεδο του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου θα γίνει εξαγωγή του επιπέδου των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση 

ή βρίσκονται σε δικαστική εκκρεμότητα ή είναι πολεοδομικά αρρύθμιστοι. 

Η ψηφιακή του μορφή θα είναι (όπως και του «μητρικού» επιπέδου) σε ανοικτό μορφότυπο 

ESRI Shapefile ή GeoJSON ή GML, ως Γεωγραφικό επίπεδο πολυγωνικής μορφής με 

κλειστά πολύγωνα χωρίς επικαλύψεις. 

Τα πολύγωνα αυτά θα ενσωματωθούν στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, ως ένα νέο 

Γεωγραφικό επίπεδο, διατηρώντας όλα τα χαρακτηριστικά (attributes) που προέρχονται από 

το «μητρικό» επίπεδο και θα έχουν επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Κατηγοριοποίηση περίπτωσης /αιτίας «μη απαλλοτρίωσης» (υποχρεωτικά συμπληρωμένο). 

Η πληροφορία αυτή θα καλύπτει την απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 92 και θα 

παίρνει τις τιμές 1, 2, 3 και 4. 

o Η τιμή 1 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση α) «χώροι, για τους οποίους έχει αρθεί η 

ρυμοτομική απαλλοτρίωση δυνάμει δικαστικής απόφασης» και εκκρεμεί η τροποποίηση του 

σχεδίου. 

o Η τιμή 2 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση β) «χώροι, για τους οποίους έχει υποβληθεί 

αίτηση άρσης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης 

περί της άρσης». 

o Η τιμή 3 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση γ) «χώροι, για τους οποίους έχει αυτοδικαίως 

αρθεί η ρυμοτομική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει κατατεθεί αίτηση για την τροποποίηση του 

σχεδίου». 

o Η τιμή 4 θα αντιπροσωπεύει την περίπτωση δ) «λοιποί χώροι, που δεν εμπίπτουν στις 

ανωτέρω περιπτώσεις». 

Τα πολύγωνα που συμμετέχουν στο επίπεδο θα έχουν υποχρεωτικά μια από τις παραπάνω 

τέσσερεις (4) τιμές. 

Ειδικότερα για την περίπτωση δ (τιμή 4), αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες εν δυνάμει 

καταστάσεις όπως: 



Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει η διαδικασία συντέλεσης, αλλά δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί, διότι δεν έχει καθοριστεί τιμή μονάδας αποζημίωσης, ή η διαδικασία 

βρίσκεται στο στάδιο αναγνώρισης δικαιούχων, ή δεν έχει καταβληθεί πλήρης αποζημίωση ή 

εκκρεμεί η δημοσίευση του ΦΕΚ συντέλεσης της απαλλοτρίωσης.  

Χώροι για τους οποίους έχει ξεκινήσει διαδικασία επανεπιβολής ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.  

Χώροι για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση διατήρησης της απαλλοτρίωσης από τον 

ιδιώτη και α) έχει γίνει αποδεκτή από τον Δήμο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, ή 

β) βρίσκεται υπό κρίση από τον Δήμο.  

Χώροι για τους οποίους εκκρεμεί η τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση 

απαλλοτρίωσης διαδικασία κατά την οποία ο Δήμος κρίνει εάν: α) το ακίνητο πρέπει να 

παραμείνει εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού, β) θα δεσμευτεί εκ νέου με επανεπιβολή 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, γ) θα καταστεί οικοδομήσιμο. 

Ημερομηνία συμβάντος, συνοδευόμενη από την αντίστοιχη Περιγραφή, για τις παραπάνω 

κατηγορίες 1, 2 και 3, όπου θα καταχωρούνται συμπληρωματικές πληροφορίες που θα 

τεκμηριώνουν την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Για την περίπτωση 4 θα συμπληρώνεται 

μόνο το πεδίο της Περιγραφής (άλλη περίπτωση) και δεν θα συμπληρώνεται η ημερομηνία. 

Το περιεχόμενο αυτών των πεδίων θα έχει εξάρτηση και σύνδεση με την παραπάνω 

κατηγοριοποίηση και θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 

Περίπτωση 

(Κατηγορία) 

Ημερομηνία Περιγραφή 

1 ημερομηνία έκδοσης Δικαστικής 

Απόφασης 

Στοιχεία Δικαστικής Απόφασης 

περί άρσης ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης 

2 ημερομηνία υποβολής αίτησης άρσης 

ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης 

Στοιχεία αίτησης και επιπλέον 

επισήμανση εφόσον εκκρεμεί η 

έκδοση Δικαστικής Απόφασης 

3 ημερομηνία άρσης της ρυμοτομικής 

εφαρμογής αυτοδίκαια 

Αιτιολόγηση της ημερομηνίας 

για την οποία προκύπτει το 

αυτοδίκαιο 

4 (δεν συμπληρώνεται) Καταγραφή της «άλλης 

περίπτωσης» που δεν εμπίπτει 

στις περιπτώσεις 1, 2 και 3 

 

Ιεράρχηση αναγκαιότητας υλοποίησης για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό. 

Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι θα ιεραρχηθούν ως προς την αναγκαιότητά τους, 

λαμβάνοντας υπόψη τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή 

κοινότητας, καθώς και κριτήρια πολεοδομικού σχεδιασμού, τα οποία αναλύονται παρακάτω 

στην τεκμηρίωση. 

Η ιεράρχηση αναγκαιότητας θα αποτυπώνεται στον πίνακα περιγραφικών δεδομένων 

(attributes) του επιπέδου «Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν 

απαλλοτριωθεί» με τα παρακάτω πεδία: 

o τον βαθμό αναγκαιότητας, με βαθμολόγηση: 

1 – πολύ χαμηλός 

2 – χαμηλός 

3 – μέτριος 

4 – μεγάλος 

5 – πολύ μεγάλος 

Η υλοποίηση στη Βάση Δεδομένων θα γίνει μέσα από ένα πεδίο ακέραιου αριθμού με τιμές 

από 1 έως 5. 



o την τεκμηρίωση που θα συνοδεύει τον βαθμό αναγκαιότητας και θα υλοποιείται με ένα 

πεδίο κειμένου που θα περιλαμβάνει μια συνοπτική τεκμηρίωση δυνάμει των κάτωθι 

ενδεικτικών κριτηρίων:  

Πληθυσμιακή πυκνότητα και κατ’ επέκταση εξυπηρετούμενος πληθυσμός, που θα συνδέεται 

με τον συγκεκριμένο χώρο. 

Κατηγορία και είδος Κοινόχρηστου ή Κοινωφελούς χώρου σε σχέση με το απαιτούμενο 

συνολικό πλήθος από τον πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Απόστασή του από άλλο υλοποιημένο Κοινόχρηστο / Κοινωφελή χώρο.  

Υπολειπόμενο χρόνο για άρση αυτοδικαίως της απαλλοτρίωσης.  

Έκταση των ΚΧ και ΚΦ χώρων που απωλέσθηκαν μετά από άρση απαλλοτρίωσης και 

τροποποίησης σχεδίου. 

Τα παραπάνω (κριτήρια) είναι ενδεικτικά. Δύναται να συμπληρώνονται με πρόσθετα 

κριτήρια. Η τεκμηρίωση θα αναλύεται περαιτέρω στην Τεχνική Έκθεση που θα 

περιλαμβάνεται στα παραδοτέα και θα συνοδεύει τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων 

παρουσιάζοντας αναλυτικά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων, για κάθε έναν από τους 

εξεταζόμενους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους χωριστά αλλά και συνδυαστικά. 

Πλήθος «Επιβολών» ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.  

Με την καταμέτρηση του πλήθους (0 ή 1), θα αποτυπώνεται τυχόν προγενέστερη 

επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Η Συνολική Δομή των περιγραφικών δεδομένων 

(attributes) του Γεωγραφικού επιπέδου «Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν 

απαλλοτριωθεί» διαμορφώνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

 

α/α Ονομασία Τύπος, μήκος δεδομένων Περιεχόμενο Παρατηρήσεις 

1 Id Ακέραιος Μοναδικός αριθμός Αποδίδεται 

αυτόματα από το 

σύστημα 

2 OT Κείμενο, 25 Αριθμός 

Οικοδομικού 

Τετραγώνου 

Προέλευση από 

το μητρικό 

επίπεδο 

Ρυμοτομίας 

3 Section Κείμενο,35 Ονομασία 

Πολεοδομικής 

Ενότητας/Γειτονιάς 

Προέλευση από 

το μητρικό 

επίπεδο 

Ρυμοτομίας 

4 General_Use Κείμενο, 35 Γενική 

Πολεοδομική 

Χρήση 

Προέλευση από 

το μητρικό 

επίπεδο 

Ρυμοτομίας 

5 Special_Use Κείμενο, 35 Ειδική 

Πολεοδομική 

Χρήση 

Προέλευση από 

το μητρικό 

επίπεδο 

Ρυμοτομίας 

6 Category Ακέραιος 1,2,3,4 Περιπτώσεις 

α,β,γ και δ της 

παρ. 2 αρθρ.92 

7 Cat_date Ημερομηνία Ημερομηνία 

συμβάντος 

Για τις 

περιπτώσεις α,β 

και γ της παρ. 2 



αρθρ.92 

Περ. δ: κενό 

8 Cat_Notes Κείμενο, 255 Περιγραφή 

συμβάντος 

Περιπτώσεις 

α,β,γ και δ της 

παρ. 2 αρθρ.92 

9 Necess_Rate Ακέραιος 1,2,3,4,5 Βαθμός 

αναγκαιότητας 

1=πολύ χαμηλός 

5= πολύ μεγάλος 

10 Necess_Notes Κείμενο, 4048 Αιτιολόγηση 

Ιεράρχησης 

αναγκαιότητας 

Σύντομη 

τεκμηρίωση 

11 Enforce_cnt Ακέραιος Επανεπιβολή 

Ρυμοτομικής 

Απαλλοτρίωσης 

0: Δεν έχει 

επιβληθεί 

1: Έχει 

επιβληθεί 

 

Τα στοιχεία κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων της παρ.2 του άρθρου 92 αντλούνται από 

την πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας Δήμου, του άρθρου 65 του ν. 

4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017) ή, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί, λαμβάνονται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. 

Στην περίπτωση εγκεκριμένων τροποποιήσεων ρυμοτομίας, αυτές θα πρέπει να έχουν 

ενσωματωθεί στο παραδοτέο, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ισχύουσα κατάσταση. 

Το σύστημα αναφοράς συντεταγμένων της Γεωχωρικής Βάσης θα είναι το ΕΓΣΑ 87. 

Τεχνική Έκθεση 

Η Τεχνική Έκθεση θα τεκμηριώνει το περιεχόμενο της Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, 

δίνοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου 

«Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί». 

Η Τεχνική Έκθεση θα περιλαμβάνει : 

i. Ιστορικό με την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης, 

συνοδευόμενη από στοιχεία του επιπέδου «Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό σχέδιο». 

ii. Μεθοδολογία υλοποίησης που θα περιγράφει τη διαδικασία καταγραφής και επεξεργασίας 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εφαρμογή. 

iii. Βασικό Αντικείμενο που θα περιλαμβάνει:  

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, για κάθε ένα αντικείμενο (πολύγωνο με τα 

περιγραφικά του χαρακτηριστικά) του επιπέδου «Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι που 

δεν έχουν απαλλοτριωθεί», όπου θα αναλύεται ουσιαστικά το περιεχόμενο της αντίστοιχης 

εγγραφής στη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων.  

Αναλυτική τεκμηρίωση της ιεράρχησης για την αντίστοιχη αναγκαιότητα, καθώς και οι 

πιθανοί κίνδυνοι και οι συνέπειες που μπορεί να συνδέονται με την κάθε περίπτωση και οι 

«εμπλεκόμενοι» σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.  

Δράσεις που προτείνονται για υλοποίηση από τον Δήμο, για κάθε μία από τις εξεταζόμενες 

περιπτώσεις.  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών που θα καθορίζεται σε συνεργασία 

με την επιβλέπουσα υπηρεσία του Δήμου, που σχετίζονται με το αντικείμενο. 

iv. Προτάσεις και Συμπεράσματα 

Η Τεχνική Έκθεση συνοδεύεται από παραρτήματα που περιλαμβάνουν πίνακες, χάρτες 

(αποσπάσματα) και λοιπό υλικό που θα συμπληρώνει την πληρότητα και την τεκμηρίωση 

της. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 



Τεχνική Έκθεση, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή. 

Ψηφιακή Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία θα παραδοθεί σε ψηφιακά επεξεργάσιμα 

αρχεία. 

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Τα παραπάνω παραδοτέα θα πρέπει να εκπονηθούν στο σύνολό τους εντός δώδεκα (12) 

μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Άρθρο 1ο Αντικείμενο Συγγραφής 

Με την παρούσα Μελέτη προβλέπεται η ανάθεση υπηρεσιών για την «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου ……………………»  

 

Άρθρο 2Ο Ισχύουσες Διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός τροποποιήθηκε από 

τον 4782/2021 και ισχύει. 

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», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

του άρθρου 23 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

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

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

της με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') Απόφασης του Υπ. 

Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Την υπ’αριθ. 24/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων στο 



πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των 

μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του». 

του ν. 4759/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 245/09.12.2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 

Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

τις Τεχνικές Οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των 

Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (άρθρο 92 ν. 4759/2020, Α’ 245) 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκ δοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 4559/28-06-2021 πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου 

Ταμείου 

Τον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος 

την υπ’ αριθμ. 231.10.3/2022  απόφαση του Πράσινου Ταμείου 

την υπ’ αριθμ 422/24-09-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου για την 

έγκριση της χρηματοδότησης 

 

Άρθρο 3Ο Συμβατικά Στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:  

Προϋπολογισμός. 

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

Τεχνική Έκθεση. 

Τεύχος Διακήρυξης. 

 

Άρθρο 4Ο Χρόνος Εκτέλεσης της Υπηρεσίας 

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 5Ο Υποχρεώσεις Εντολοδόχου – Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του Φορέα και άλλου 

αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του 

Φορέα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Φορέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία, 

σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της 

Σύμβασης στο Φορέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο 

σχετικό με το αντικείμενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες 

του Φορέα. Σε περίπτωση αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη διαχείριση τους. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του Φορέα, ο οποίος μπορεί να τα διαχειρίζεται και 

να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως 

εμπιστευτική και να μην την χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα. 

Ο Φορέας δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία, που μπορεί να επέλθει 

στον εξοπλισμό του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. 

 

Άρθρο 6Ο Υποχρεώσεις του Εντολέα – Φορέα 



Ο Φορέας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας – υπηρεσίας. 

Άρθρο 7Ο Ανωτέρα Βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας 

βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό 

γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο Ανάδοχος ή ο Φορέας είναι ανυπαίτιοι, 

αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού 

του Αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο 

Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί το Φορέα και να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν λόγω ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για το Φορέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 

Άρθρο 8Ο Αναθεώρηση Τιμών 

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 9Ο Τρόπος Πληρωμής 

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται σε 

…………., συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται 

εφάπαξ με τη λήξη της σύμβασης και ύστερα από την έκδοση του σχετικού δελτίου παροχής 

υπηρεσιών του Αναδόχου συνοδευόμενα από τα παραδοτέα της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 10ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Φορέα. 

 

Άρθρο 11ο Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές που ενδεχόμενα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της Σύμβασης επιλύονται 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ   

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου 

Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη 

του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται 

στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση 

των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική 

απάντηση τους. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ 

ΦΠΑ) 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 

εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ» 

……………€ ………….€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
……………€ ………….€ 

……….. ευρώ ………….. ευρώ 

 

 



                                                                                                                               

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
 
ΘΕΜΑ:  «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 

ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 160.952,00 €.     

 

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
 

 

Με την υπ’ αριθμ. 388/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΔΤ9ΩΨ8-55Β) 

εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  και της 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠ.Ε., για την υλοποίηση της πράξης ««Μελέτη 

ανάπλασης της οδού Λ. Καραμανλή από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη 

διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας»  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41729/12-10-21 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) 

μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΠ.Ε. αντικείμενο 

της Π.Σ. ήταν η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την Ανάπλαση της οδού Λ. Καραμανλή 

από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Πάρνηθος έως τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Δεκελείας. 

 

Οι μελέτες που αποτελούν και τα παραδοτέα της Σύμβασης προσδιορίστηκαν ως εξής: 

1. Τοπογραφική μελέτη 

2. Αρχιτεκτονική μελέτη 

3. Στατική μελέτη 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
    ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
 
 Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 
Πληροφορίες:   Χρ. Αναγνωστόπουλος 
Τηλ.: (+30)2132072484 
Ε-mail: canagnostopoulos@acharnes.gr  

 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 

Προς:   
 
 

    Βαθμός προτεραιότητας: «ΚΟΙΝΟ» 
    Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο Αρχείο: «ΤΡΙΑ ΕΤΗ» 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής 

10ο θέμα 



4. Μελέτη ηλεκτροφωτισμού 

5. Μελέτη πράσινου 

6. Περιβαλλοντική μελέτη 

7. Μελέτη ομβρίων 

8. Μελέτη οδοποιίας – Κυκλοφοριακής σύνδεσης 

9. Τεύχη Δημοπράτησης. 

 

Η Τοπογραφική Μελέτη περιλαμβάνει την αποτύπωση επιπλέον τμήματος της οδού 

Καραμανλή μήκους περί τα 1.300m νότια της οδού Δεκελείας και μέχρι την οδό Τατοΐου στα 

διοικητικά όρια του Δήμου Αχαρνών. Το συγκεκριμένο τμήμα αποτελεί αντικείμενο της 

τοπογραφικής μελέτης, αλλά δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της ανάπλασης, άρα και των 

υπολοίπων μελετών. 

Σχετικά με την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών, την ευθύνη για τη συλλογή και την 

επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων, καθώς και για τη σύνταξη των τελικών μελετών έχει η 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Την ευθύνη για τον έλεγχο και την έγκριση των ανωτέρω μελετών και τευχών 

την έχει ο Δήμος Αχαρνών δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του. 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που από την εξέλιξη του έργου προκύψουν προσαρμογές ή 

νέες ανάγκες λόγω ευρημάτων που θα εντοπιστούν, θα γίνει κατάλληλη προσαρμογή ή 

τροποποίηση της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

Το σύνολο των Παραδοτέων, στα πλαίσια της Σύμβασης θα ανήκουν στην κυριότητα του 

Δήμου Αχαρνών. Ειδικότερα, ο Δήμος Αχαρνών θα έχει στην κυριότητά του Τοπογραφική 

μελέτη με τα σχετικά διαγράμματα σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή καθώς και αντίστοιχη 

Τεχνική Έκθεση σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, Αρχιτεκτονική μελέτη με σχέδια λεπτομερειών 

για όλες τις εργασίες, μελέτη ηλεκτροφωτισμού με σχέδια ηλεκτρικής εγκατάστασης και 

φωτοτεχνική μελέτη, μελέτη πράσινου, περιβαλλοντική μελέτη, μελέτη για την απορροή και την 

διαχείριση των ομβρίων υδάτων, μελέτη οδοποιίας - συγκοινωνιακή μελέτη και τεύχη 

δημοπράτησης 

 

 Σύμφωνα το υπ. αριθ. 175/6-5-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 

7 της Προγραμματικής Σύμβασης εγκρίθηκαν τα παραδοτέα στο σύνολο των μελετών των έργων και 

εν συνεχεία διαβιβάσθηκαν με το υπ. αριθ. 176/6-5-2022 έγγραφο της Αναπτυξιακής Αχαρνών 

Μονοπρόσωπης ΕΠΕ στο Δήμο Αχαρνών προς έγκρισή τους. 

 



Όλες οι μελέτες θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών και 

αποτελούν την υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», 

προϋπολογισμού 160.952,00€ 

 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2022 Μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ», 

συνολικού προϋπολογισμού 160.952,00€ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ 



    
 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 

 

                          

 

 

 

                         

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

 «Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ”, οικ. έτους 2022» 

 
Κύριε Πρόεδρε, 

 

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το 

ανωτέρω θέμα που αφορά τον «Προϋπολογισμό , οικ. έτους 2022 του Ν.Π. .Δ.Δ. 

«Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών. 

 

Αφού λάβετε υπόψη: 

 

1. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ με αριθμό 55905/19 ΦΕΚ 3054/19 Τεύχος Β΄29-07-

2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων, 

οικονομικού έτους 2019 . 

 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ 8-6-2006). 

 

3..Σύμφωνα με Τις διατάξεις του Ν.3463/06 άρθρο 234 απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του Δήμου.
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4.Την υπ΄αριθμ. 3/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο 

Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών , με θέμα: Την έγκριση «του Προϋπολογισμού οικ. 

έτους 2022. 

 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στην Έγκριση «του Προϋπολογισμου , οικ. έτους 2022 για το 

Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων» του Δήμου Αχαρνών. 

 

 
Ο Πρόεδρος 

α/α 

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 

 

 

Πέτρος Κανελλόπουλος 



 

 

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής 

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 

Συντάκτρια: Φανή Φυσέκη 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Τηλ.: (+30)2102463543 - 2132123127 

Email: koinpantopolio@acharnes.gr 

            koinpol@acharnes.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προς:           

 

 

  

 Βαθμός Προτεραιότητας  

του εγγράφου «Εξαιρετικά Επείγον»  

Χρόνος Διατήρησης του εγγράφου 

«Διηνεκές» 

 

Αχαρνές: 6/5/2022 

Αρ. πρωτ.: 40589 

 

Δήμαρχο Αχαρνών 

κο Βρεττό Σπυρίδωνα 

Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"» 
  

      Κύριε  Πρόεδρε, 

Παρακαλούμε όπως φέρετε σε προσεχή συνεδρίαση στο Σώμα ως θέμα  την «Τροποποίηση Κανονισμού  

Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"».  

 

Προτείνεται   ο Κανονισμός Λειτουργίας ως εξής:  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"  

 

             

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

ΙΔΡΥΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

 

Τροποποιείται   ο Κανονισμός   Λειτουργίας  του  Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών  "Ελένη 

Σαχσανίδη" ο οποίος ψηφίστηκε  με την υπ' αριθμ. 60/18-5-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ 

613ΜΠΩΨΒ-77Μ και εγκρίθηκε σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 45397/16299/19-7-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής, 

Τη με αρ. 258/2-12-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο 

της Δημοτικής Συμβούλου & Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας, Ισότητας, & Δημόσιας Υγείας 

Σαχσανίδη Ελένης» με την οποία στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών δόθηκε το όνομα 

Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο "Ελένη Σαχσανίδη", 

Τη με αρ. 91/7-7-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά « Τροποποίηση των με αριθμ. 31/20-2-2020 

και 32/20-2-2020 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του 

Υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών» υποέργο 1, της Πράξης 

«Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» υποέργο 2, 

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001330», μόνο ως προς το ωράριο λειτουργίας». 

Με τον παρόντα  κανονισμό  ρυθμίζεται η λειτουργία και διαχείριση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"   του Υποέργου 1 «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο της  πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών με κωδικό κωδικό ΟΠΣ 5001330» και λαμβάνοντας υπόψη  

τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 2 του  Νόμου 4071/12( ΦΕΚ Α' 85). Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται, 
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συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αχαρνών, εναρμονισμένος με την 

εκάστοτε νομοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   
 

§1. Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη" εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών 

σε τοπικό επίπεδο με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων και έχει ως σκοπό την κοινωνική 

προστασία και μέριμνα ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από τις συνέπειες της κοινωνικής και 

οικονομικής κρίσης μέσω της προώθησης της κοινωνικής συνοχής, της καταπολέμησης της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και της ευαισθητοποίησης ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων 

με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας. 

Στο Δήμο Αχαρνών υλοποιείται επίσης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής 

Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους (ΤΕΒΑ). Αυτό συνεπάγεται ότι το Δημοτικό 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" ως Δομή που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ 

– δύναται να εξυπηρετεί και τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ ως προς τη διανομή των προϊόντων του ΤΕΒΑ, 

συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις υπόλοιπες δομές του Δήμου που έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του 

ΤΕΒΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Αχαρνών δύναται να αξιοποιεί το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  ως σημείο παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των προμηθειών του ΤΕΒΑ σε 

ωφελούμενους του ΤΕΒΑ. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" μπορεί να 

διανέμει στους ωφελούμενους του τα προϊόντα που ενδέχεται να περισσέψουν από το ΤΕΒΑ  και  εφόσον  

προβλεφθεί   από τη νομοθεσία. 

 

§2. Η λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" αποσκοπεί στην 

κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων του Δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς 

όρους επανένταξη και επανασύνδεση τους με τον κοινωνικό ιστό ή μια κατά το δυνατόν αξιοπρεπής διαβίωση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

ΕΔΡΑ, ΚΤΗΡΙΑ, ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   
 

§1. Έδρα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" ορίζεται το κτήριο επί 

των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου, στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία του Δήμου 

Αχαρνών. 

 

§2. Ο Δήμος Αχαρνών έχει μεριμνήσει και διαθέσει κατάλληλα κτήρια και χώρους για τις ανάγκες στέγασης της 

υπηρεσίας του  Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών  "Ελένη Σαχσανίδη", καθώς και για την 

προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των μέσων που καθιστούν εύρυθμη τη λειτουργία του, 

τα οποία προέρχονται και από χορηγίες.  

 

§3. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" διαθέτει κατάλληλους 

χώρους, και εξοπλισμό μέσα, όπως τα παρακάτω: 

 Αποθήκη φύλαξης και διανομής τροφίμων και λοιπών ειδών. 

 Χώρο ιματιοθήκης  για παραλαβή, διαλογή, τακτοποίηση, αποθήκευση και διανομή μεταχειρισμένων ειδών 

ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, σχολικού εξοπλισμού, παιχνιδιών, βιβλίων κα. 

  Χώρο υποδοχής. 

 Γ ραφείο προσωπικού.  

 Τουαλέτες προσωπικού. 

 Αυτοκίνητο του Δήμου παραχωρούμενο από το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού 

Εξοπλισμού, είτε από χορηγία ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο (για τη μεταφορά ειδών και προϊόντων). 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   

 



§1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 
θα         διανέμονται δωρεάν σε ενταγμένες  ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, μετά από αίτησή τους με τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά, κάποια προϊόντα  από τα  παρακάτω: 

 Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας. 

 Νωπά ή κατεψυγμένα τρόφιμα διατηρούμενα σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές  διατάξεις. 

 Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. 

 Είδη βρεφικής ανάπτυξης. 

 Μεταχειρισμένα είδη  ένδυσης, υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού, σχολικά είδη, βιβλία, CD κ.α. εφόσον 

υπάρχουν. 

 

§2. Τα προϊόντα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" επί το 

πλείστον  θα προέρχονται μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, είτε από δωρεά διάθεση εταιριών, είτε 

από χορηγίες πολιτών, είτε οργανωμένους φορείς ,είτε σχολεία, είτε μέσω της  διοργάνωσης εκδηλώσεων με 

σκοπό την ενίσχυση σε τρόφιμα ή άλλα είδη του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη". 

 

§3. Οι ποσότητες των προϊόντων που θα προσφέρονται στους δικαιούχους καθώς και η συχνότητα παροχής τους, 

καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", μετά από εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες ποσότητες και είδη των προϊόντων σε 

συνδυασμό με τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων και τα μέλη αυτών, του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". 

 

 

Σε περιπτώσεις χορηγιών προϊόντων άμεσης κατανάλωσης (κοντόληκτων κ.α.) η διανομή στους δικαιούχους γίνεται 

άμεσα και αυθημερόν σε κυκλική βάση, χωρίς την παραπάνω διαδικασία. 

 

§4. Σε περίπτωση μέρους αδιάθετων προϊόντων τα οποία προορίζονται για άμεση κατανάλωση (κοντόληκτα 

προϊόντα – ευπαθή προϊόντα κ.λπ.) θα δίνονται και σε εθελοντές του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη". 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   

 

§1. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" λειτουργεί ως πρόγραμμα του 

Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 23 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( ΦΕΚ 1485/τ. Β΄/19-06-2013) και υλοποιείται 

με κονδύλια του προϋπολογισμού του Δήμου αλλά και χορηγών, δωρητών και εθελοντών καθώς και με ενίσχυση 

από εθνικά περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ). 

 

§2. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", με αρμοδιότητες ως εξής: 

 τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δυνητικών δικαιούχων. 

 τη διερεύνηση της ορθότητας των στοιχείων που καταγράφονται στις αιτήσεις και στα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά των δικαιούχων. 

 την εισήγηση στην Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων & Δικαιολογητικών και στην Επιτροπή 

Διαχείρισης για την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων. 

 την έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη". 

 τη σύνταξη εκθέσεων Κοινωνικού Λειτουργού, για περιπτώσεις εξακρίβωσης αναγκών δυνητικών 

δικαιούχων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", όπου κριθεί 

απαραίτητο. 



 την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (χορηγούς  και δωρητές). 

 την τήρηση μητρώου παραλαβής προϊόντων και διανομής προς τους δικαιούχους. 

 το συντονισμό και προγραμματισμό των εθελοντών και φορέων για την ενίσχυση του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". 

 

§3. Για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 

είναι απαραίτητη η πλήρη στελέχωση του με τους παρακάτω υπαλλήλους:   

 

α) Έναν Διοικητικό Υπάλληλο, τακτικό προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής Δήμου Αχαρνών. 

β) Έναν Κοινωνικό Λειτουργό και ένα Βοηθητικό Προσωπικό ( υπάλληλοι από εθνικά, περιφερειακά ή 

ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου 

Αχαρνών). 

γ) όπου κριθεί αναγκαίο υποστηρίζεται από ομάδα εθελοντών, οι οποίοι είναι επίσημα καταγεγραμμένοι στο 

μητρώο   εθελοντών του Δήμου. 

δ) Το προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  μεριμνά για τη 

συγκέντρωση, αποθήκευση, τακτοποίηση και διανομή των παρεχόμενων προϊόντων.  

ε) στις διανομές  του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και του ΤΕΒΑ 

εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη διαδικασία των διανομών καλείται η  Ελληνική ή η Δημοτική Αστυνομία 

του Δήμου Αχαρνών για το συντονισμό αυτών.  
 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες του απαραίτητου προσωπικού οι οποίοι θα εργάζονται στο Δημοτικό Κοινωνικό 

Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών  αναφέρονται παρακάτω: 

 

α. Η  Κοινωνική Λειτουργός είναι η Συντονίστρια: 

 

 η Κοινωνική Λειτουργός υποστηρίζεται από Εθνικά Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) 

ή είναι Τακτικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. 

 η Συντονίστρια υποστηρίζει και διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής. 

 Κατά την υποδοχή (πρώτη επίσκεψη) των ωφελουμένων, καταγράφει τα γενικά  στοιχεία τους στο πληροφοριακό 

σύστημα και τους παραπέμπει στο Κέντρο Κοινότητας - εφόσον υπάρχει ανάγκη ή κριθεί σκόπιμο από τα στελέχη 

της  Δομής- για την πλήρη καταγραφή και παρακολούθησή τους. Σε κάθε επόμενη επίσκεψη καταγράφονται η 

ημερομηνία και τα παρεχόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες. 

 Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής. 

 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. 

 Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο 

δράσεων δημοσιότητας-προβολής και δικτύωσης με χορηγούς και φορείς της κοινότητας, ενημέρωση και 

υποστήριξη του social attica, αρχείο με τα παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών. 

 Μεριμνά για την εξασφάλιση και διανομή των παρεχόμενων αγαθών / προϊόντων. 

 Συμμετέχει, συντονίζει τη διασύνδεση με την κοινότητα, τις δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης για την 

προσέλκυση χορηγών και εθελοντών. 

 Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών. 
 Πραγματοποιεί συμβουλευτική υποστήριξη σε ευπαθή  άτομα / οικογένειες.  

 Ενημερώνει –καθοδηγεί-  κατευθύνει τους ωφελούμενους.  

 Διαμεσολαβεί με άλλες υπηρεσίες και δομές για τη διευθέτηση των  προβλημάτων των ωφελουμένων. 

 Πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες όπου κρίνει  απαραίτητο ή κατόπιν εισαγγελικής εντολής 

 Συμμετέχει σε διεπιστημονική ομάδα από τη θέση και τον ρόλο του  για την  επίλυση προβλημάτων της 

Δομής και στο σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής που αφορούν τη Δομή.  

 Εποπτεύει την  εύρυθμη λειτουργία της Δομής  και  υποστηρίζει σε γραμματειακό επίπεδο σε σχέση με το 

αντικείμενο του (δηλ σύνταξη εκθέσεων, λήψη ιστορικών κτλ., όπως  αυτά έχει εκπαιδευτεί να κάνει). 

 

β. Το Διοικητικό Προσωπικό σε συνεργασία με την συντονίστρια: 

 

 Το Διοικητικό Προσωπικό είναι τακτικό προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου 

Αχαρνών. 



 Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. 

 Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής. 

 Τηρεί διοικητικό φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο 

δράσεων δημοσιότητας-προβολής και δικτύωσης με χορηγούς και φορείς της κοινότητας, αρχείο με τα 

παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών. 

 Μεριμνά για τη διανομή των παρεχόμενων αγαθών/προϊόντων. 

 Συμμετέχει και συντονίζει δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης, όπως ενδεικτικά σε δράσεις για την 

προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την κοινότητα. 

 Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών. 

 

γ. Το Βοηθητικό προσωπικό: 

 
 Το Βοηθητικό Προσωπικό υποστηρίζεται από Εθνικά Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ή 

είναι Τακτικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών ή είναι προσωπικό 

ορισμένου χρόνου, είτε από προγράμματα του ΟΑΕΔ, είτε από κοινωφελή εργασία. Υποστηρίζει την ομαλή 

λειτουργία της Δομής και τις όλες διαδικασίες για τη συντήρηση αυτού. 

  Συμβάλλει στη διαδικασία υποδοχής ωφελουμένων. 

  Αναλαμβάνει κάθε εργασία, βοηθητική στις κύριες λειτουργίες της δομής  (Μεταφορά ειδών, διακίνηση 

εγγράφων, τακτοποίηση χώρων, τακτοποίηση ιματιοθήκης και αποθήκης κλπ) 

  Φροντίζει τα είδη που προέρχονται από «δεύτερο χέρι» να είναι σε άριστη  κατάσταση. 

  Μεριμνά για τη διανομή των παρεχόμενων αγαθών / προϊόντων. Συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση 

χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την κοινότητα. 

  Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των  εθελοντών. 

 Φροντίζει για την τακτοποίηση και καθαριότητα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη". 

  Φροντίζει για τη σωστή καταμέτρηση των προϊόντων της αποθήκης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". 
 

§4. Το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  στεγάζεται σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο στην οδό Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στις Εργατικές Κατοικίες του Προφήτη 

Ηλία και λειτουργεί για τη διανομή ειδών στους δικαιούχους προγραμματισμένα και αυθημερόν για χορηγούμενα 

νωπά και ευπαθή τρόφιμα καθώς και στους δικαιούχους του επισιτιστικού προγράμματος Τ.Ε.Β.Α. 

 

§5. Η δυνατότητα της δομής ανέρχεται τουλάχιστον σε 150 οικογένειες ανά έτος. Διασφαλίζει με έκτακτες 

διανομές τη σταθερή τροφοδοσία σε καθημερινή βάση σε ενταγμένες ευπαθείς οικογένειες και σε μηνιαία βάση 

στην τακτική τους διανομή. 

 

Διαθέτει τα προϊόντα στους ωφελούμενους της δομής με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και με βάση τα 

δηλωμένα μέλη του νοικοκυριού τους κατά την αίτησή  τους. 

Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–16:00.  Ο Δήμος μπορεί να τροποποιήσει ή να 

διευρύνει το ωράριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της 

δομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. 

Είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"     

 

§1. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου μας, με κύρια κατοικία στο Δήμο 

Αχαρνών (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών και 

δικαιούχων/αιτούντων διεθνούς προστασίας), εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων 

παραγράφων και εφόσον δεν λαμβάνουν ταυτόχρονα τρόφιμα, είδη διαβίωσης κ.α. από άλλα υλοποιούμενα 

προγράμματα. 



 

§2. Η διάρκεια ένταξης των δυνητικά ωφελουμένων ορίζεται σε ένα έτος, από Ιανουάριο του τρέχοντος έτους με 

Ιανουάριο του επόμενου έτους, με δυνατότητα επανένταξης υποβάλλοντας  εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά κατά το προβλεπόμενο διάστημα των αιτήσεων που ορίζεται από την 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 

Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση που η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής κρίνει απαραίτητη την 

παράταση των αιτήσεων θα δοθεί επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες. 

 Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται  με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων ή μη του 

Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", το μήνα Δεκέμβριο του 

τρέχοντος έτους. 

 

§3.  Σε περίπτωση που κάποιος από τους δυνητικά ωφελούμενους διαφωνεί με τα αναρτηθέντα αποτελέσματα του 

δίνεται  η δυνατότητα ένστασης και επαναξιολόγησης της αρχικής του αίτησης που είχε κατατεθεί και ελεγχθεί  

κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, σε διάστημα πέντε ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, με αίτημα 

ένστασης στο πρωτόκολλο του Δήμου Αχαρνών. 

 

§4α. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής μπορεί να εισηγηθεί εκτάκτως, μετά το πέρας των αιτήσεων, τη 

διαδικασία ένταξης δυνητικά ωφελούμενων, με εισήγηση της Κοινωνικού Λειτουργού της υπηρεσίας  (Δημοτικό 

Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" ή Κέντρο Κοινότητας ή Κοινωνικό Φαρμακείο) 

ή των Νομικών Προσώπων του Δήμου Αχαρνών (ΔΗΦΑ ή Βοήθεια στο Σπίτι) μαζί με την αίτηση του 

ενδιαφερομένου, προς τη Διαχειριστική Επιτροπή για έλεγχο και έγκριση ένταξης ή μη αυτής στο τρέχον έτος. 

 Ο ωφελούμενος που θα ενταχθεί με την παραπάνω διαδικασία θα έχει ως έναρξη παροχών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου την ημερομηνία αίτησης του και λήξη τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. 

 

§4β. Η Κοινωνική Λειτουργός του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη", μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εντάξει εκτάκτως με έκθεσή της, κατόπιν 

κοινωνικής έρευνας, τον δυνητικά ωφελούμενο στο τρέχον έτος, λόγω δυσμενής, οικονομικής και κοινωνικής 

κατάστασης που αντιμετωπίζει. 

 Ο ωφελούμενος που θα ενταχθεί με την παραπάνω διαδικασία θα έχει ως έναρξη παροχών του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", την ημερομηνία αίτησής του και λήξη τον 

Ιανουάριο του επόμενου έτους.  

§5. Κύρια κριτήρια ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι τόσο η διαπίστωση της οικονομικής 

δυσχέρειας του νοικοκυριού η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα, όσο και οι παράγοντες όπως η ανεργία, η 

οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκή οικογένεια, χηρεία, πολυτεκνία), οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, τα 

τυχόν άλλα κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα υγείας και αναπηρίας με βάση τα προσκομισθέντα 

δικαιολογητικά που πιστοποιούν την κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση κωλύματος κάποιου δικαιολογητικού όπως 

αναφέρονται στα παραπάνω η Κοινωνική Λειτουργός μετά από εισήγηση της πιστοποιεί την αναγκαιότητα άμεσης 

ένταξης του εν δυνάμει ωφελούμενου για όλους τους κοινωνικούς  λόγους που συντρέχουν. 

§6. Στην περίπτωση κατά τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

Αιτήσεων διαπιστωθούν ότι συντρέχουν οι κοινωνικοί λόγοι που αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά που έχουν 

υποβληθεί από τον δυνητικά ωφελούμενο, αλλά υπερβαίνουν τα οικονομικά κριτήρια ανά κατηγορία ένταξης που 

κυμαίνεται από 1,00 € έως 150,00 €, η ένταξή του  είναι στην ευχέρεια της επιτροπής. 

§7. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ωφελούμενους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να παρευρίσκεται στις 

διανομές του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", η Κοινωνική 

Υπηρεσία με μέριμνα του Δήμου μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά των προϊόντων του στη κατοικία του, εφόσον 

υπάρχει η σχετική δυνατότητα, είτε μέσω του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, είτε με κάποιο άλλο τρόπο.  

 

§8. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού 

Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" είναι: 

 

 

і) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους. 

 

Θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά όλων των μελών του νοικοκυριού. Δικαίωμα αίτησης 

έχουν τα ενήλικα άτομα των νοικοκυριών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, οι οποίοι θα απευθύνονται 

στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών ή στο Δημοτικό 



Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για 

λογαριασμό όλου του νοικοκυριού προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όλων των μελών του 

νοικοκυριού. 

 

2. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π.) ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο μέσω του οποίου θα αποδεικνύεται η διεύθυνση της κατοικίας του, ή λογαριασμό άλλων 

παρόχων, ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνίας (κινητής τηλεφωνίας) ή πρόσφατη βεβαίωση μονίμου κατοικίας 

από το Δήμο, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού. 

 

3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αυτεπάγγελτη αναζήτηση, αφορά τους δημότες του Δήμου 

Αχαρνών) από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (τελευταίου εξαμήνου για τους Έλληνες και του τελευταίου 

χρόνου για τους Αλλοδαπούς, μεταφρασμένο). Σε περίπτωση κατάθεσης πιστοποιητικού οικογενειακής 

κατάστασης από άλλο Δήμο χρειάζεται βεβαίωση από τον εκάστοτε Δήμο ότι δεν είναι δικαιούχος Κοινωνικού 

Παντοπωλείου εκεί και δεν λαμβάνει οποιαδήποτε άλλη παροχή σε τρόφιμα τόσο για τον ίδιο όσο και για τα 

υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού. 

 

4. Φωτοαντίγραφο της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1)  και του Εκκαθαριστικού 

Σημειώματος φυσικών προσώπων όλων των μελών του νοικοκυριού και των συνοικούντων/φιλοξενούμενων. 

 

5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των μελών του νοικοκυριού και των 

συνοικούντων/φιλοξενούμενων. 

 

6. Βεβαίωση φορολογικής αρχής από τη χώρα προέλευσης, για την οικονομική και  περιουσιακή 

κατάσταση, μεταφρασμένο και επικυρωμένο από προξενική αρχή. Αφορά τις περιπτώσεις αλλοδαπών που δεν 

διαμένουν σταθερά τα τελευταία πέντε χρόνια στην Ελλάδα.  

 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105 (ν. 1599/1986) ότι δεν λαμβάνει άλλη παροχή τροφίμων (ΤΕΒΑ κ.λ.π.)  και 

Υπεύθυνη δήλωση αντιπροσώπου, σε περίπτωση κωλύματος για την παραλαβή των προϊόντων. (δίνεται από την 

αρμόδια υπηρεσία). 

 

іі)  Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την  κατάσταση του υποψηφίου /δυνητικού 

δικαιούχου: 
 
1. Σε περίπτωση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, αντίγραφο γνωμάτευσης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας 

(ΚΕ.Π.Α.) ή άλλου φορέα που πιστοποιεί την υπάρχουσα αναπηρία, να είναι  σε ισχύ με ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω. 

 

2.  Σε περίπτωση ανεργίας πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, όλων των ενηλίκων μελών του νοικοκυριού που 

δηλώνουν ανεργία. 

 

3.  Σε περίπτωση διαζυγίου, το διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής διαζυγίου. 

4.  Σε περίπτωση χηρείας τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, αν δεν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής 

κατάστασης. 

5.  Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τη δικαστική απόφαση επιμέλειας τέκνου ή οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο κατά περίπτωση. 

 

Ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του δυνητικού δικαιούχου προσκομίζεται αντίγραφο 

εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από   τον  κοινωνικό λειτουργό, όπου κρίνεται  απαραίτητο, με την 

οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της  

οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κ.λπ.) τα οποία δεν 

αποδεικνύονται από τα προσκομισθέντα  δικαιολογητικά. 

 



Με τον νόμο 4624/2019 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα στοιχεία των αιτούντων και των 

τελικών δικαιούχων ή μη, είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Κοινωνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Αιτήσεων και τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη"  που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους. Για το λόγο αυτό η ανάρτηση των αποτελεσμάτων 

των δικαιούχων και των απορριπτέων γίνεται μόνο με τα ΑΜΚΑ ή με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης 

αυτών. 

 

§9. Με βάση τα ακόλουθα οικονομικά κριτήρια οι δικαιούχοι χωρίζονται στις  παρακάτω κατηγορίες: 
 

Νοικοκυριό Καθαρό Εισόδημα μαζί με τις 

καταθέσεις 

Τόκοι καταθέσεων όταν 

εμφανίζονται ως μοναδικό 

εισόδημα 

1 άτομο Έως 5.600,00 € 21,00 

2 άτομα Έως 6.600,00 € 25,20 

3 άτομα Έως 7.600,00 € 29,40 

4 άτομα Έως 8.600,00 € 33,60 

5 άτομα Έως 9.600,00 € 37,80 

6 άτομα και άνω Έως 10.600,00 € 42,00 

α) Για τα νοικοκυριά που έχουν μέλη με ειδικές ανάγκες και έχουν αντίγραφο γνωμάτευσης Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή άλλου φορέα που πιστοποιεί την υπάρχουσα αναπηρία, και είναι σε ισχύ με 

ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2.000,00 € το άτομο, με ανώτατο 

όριο τις 12.000,00 € . 

β) Για τις οικογένειες που εμπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται 

κατά 200,00 €  

 Μονογονεϊκές οικογένειες (με ανήλικα τέκνα) 

 Πολυτεκνία (από τέσσερα και άνω ανήλικα τέκνα) 

 Ανεργία σε ισχύ, για κάθε άτομο προσαυξάνεται κατά 200,00 € με ανώτατο όριο τα 1500,00 € 

γ) Για τον υπολογισμό του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό 

και όχι το τεκμαρτό ή φορολογητέο εισόδημα, εφόσον το τεκμαρτό είναι ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και 

συναθροίζονται τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά, τα επιδόματα ανεργίας, επιδόματα τέκνων που λαμβάνονται 

από όλα τα μέλη του νοικοκυριού (και των συνοικούντων) με βάση το Ε1 του προηγούμενου έτους. Επίσης 

συνυπολογίζεται και συμπεριλαμβάνεται στο καθαρό εισόδημα το ύψος των καταθέσεων όλων των συνοικούντων 

μελών που προκύπτει από τους τόκους των καταθέσεων, όταν εμφανίζονται στο Ε1 του προηγούμενου έτους του 

αιτούντος. 

 

δ) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην  Ελλάδα ή στο εξωτερικό, θα 

ανέρχεται στο ποσό των 120.000,00 € για το πρώτο άτομο προσαυξανόμενη κατά 7.500,00 € για κάθε πρόσθετο 

μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των 150.000,00 €. 

 

ε) Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), μικτής χρήσης ή και των 

δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 

6.000,00€.  
 

Όλα τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε κριθεί 

αναγκαίο από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. 

Από τη διαδικασία ένταξης εξαιρούνται τα νοικοκυριά που τα μέλη βάσει της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος: 

 Εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, 



 Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, 

 Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, 

 Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. 

§10. Η αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, στο πρωτόκολλο του Δήμου 

Αχαρνών ή στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" το προβλεπόμενο 

διάστημα των αιτήσεων που ορίζεται από την 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Στη 

περίπτωση που η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής κρίνει απαραίτητη την παράταση των αιτήσεων θα δοθεί 

επιπρόσθετο χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή Εξέτασης και 

Αξιολόγησης των Αιτήσεων, που θα απαρτίζεται από έναν (1) υπάλληλο ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών υπάλληλο 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών  με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, έναν (1) υπάλληλο 

ΠΕ Οικονομικών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών με ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος, τον Προϊστάμενο/η του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών με ένα (1) αναπληρωματικό 

μέλος και έναν (1) Διοικητικό Υπάλληλο του τμήματος της Κοινωνικής Πολιτικής ως γραμματέα για την τήρηση 

των πρακτικών με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος που θα ορίζει ο Δήμαρχος με απόφασή του. 

 

§11. Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων – δικαιολογητικών των υποψήφιων 

δικαιούχων από την Επιτροπή εξέτασης και Αξιολόγησης των Αιτήσεων τα αποτελέσματα παραπέμπονται στην 

Επιτροπή Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  η οποία 

καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. 

 

§12. Σε έκτακτες και ειδικές περιπτώσεις εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια των προϊόντων του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του 

Δήμου Αχαρνών, μπορεί να διεξάγει έκτακτες διανομές στους ενταγμένους ωφελούμενους του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" και με εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού 

μπορούν να εξυπηρετηθούν επιπρόσθετα και οι  ευπαθείς ομάδες ή άτομα που βρίσκονται σε δυσμενή κοινωνική 

και οικονομική κατάσταση.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   

 

 
§1. Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος συστήνεται με απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου επταμελής Επιτροπή Διαχείρισης, ως εξής: 
 

 Τον/την  εκάστοτε  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής ως Πρόεδρο της επιτροπής 

 Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους από την πλειοψηφία 

 Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από τη μείζονα Αντιπολίτευση 

 Έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο από την ελάσσονα Αντιπολίτευση 

 Τον/την εκάστοτε Διευθυντή/ντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών με ένα 

αναπληρωματικό μέλος και έναν κοινωνικό λειτουργό με ένα αναπληρωματικό μέλος  από τη Διεύθυνση 

Κοινωνικής Πολιτικής του        Δήμου Αχαρνών, που θα ορίζει ο Δήμαρχος με απόφαση του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

Με απόφαση επίσης Δημάρχου θα ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 

με ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Διαχείρισης και την τήρηση 

των πρακτικών των συνεδριάσεων. 

 



§2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου "Ελένη 

Σαχσανίδη"  είναι οι εξής: 

 Εποπτεύει τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη". 

 Καθορίζει τους δικαιούχους του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη" και τη μηνιαία διανομή προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 Σε περίπτωση ακαταλληλότητας των προϊόντων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη", αποφασίζει για τη διευθέτηση άμεσης απομάκρυνσης των  ακατάλληλων προϊόντων 

από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". 

 

 Παρουσιάζει ανά έτος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έκθεση πεπραγμένων και το διαχειριστικό 

απολογισμό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Στην συνέχεια η 

Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η σχετική απόφαση αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

 

 

 Η Επιτροπή Διαχείρισης με πρόσκληση του Προέδρου της,   στην οποία αναφέρονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, συνεδριάζει στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Αχαρνών ή στο χώρο 

του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Η πρόσκληση επιδίδεται ή 

γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για 

τη συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη 

την ημέρα της συνεδρίασης. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από 

αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής και τη 

διεξαγωγή των συνεδριάσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), του 

Δημοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006, ΦΕΚ Α’ 114) και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 

45). 

 

 Η Επιτροπή, δια του Προέδρου της, δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους, λοιπούς 

αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, δωρητές και χορηγούς του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη"  ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που συζητούνται. 

Η παρουσία των καλούμενων δημοτικών υπαλλήλων είναι υποχρεωτική. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o 

ΚΑΡΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

"ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   

 

 

§1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ένταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα, θα παραδίδεται σε 

αυτούς κάρτα με την οποία θα εξυπηρετούνται από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη". 

 

§2. Η κάρτα δικαιούχου του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 

χορηγείται σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος κανονισμού. 

 

§3. Η κάρτα δικαιούχου είναι αυστηρά προσωπική θα χορηγείται μόνο μία (1) κάρτα δικαιούχου σε αυτόν που 

υποβάλλει την αίτηση και όχι σε κάθε μέλος ξεχωριστά. Η κάρτα θα είναι σε ισχύ για το χρονικό διάστημα που ο 

ωφελούμενος είναι δικαιούχος. 

 

§4. Η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που υπέβαλε την αίτηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από το άτομο που ορίζει ο ίδιος να τον εξυπηρετεί σε περίπτωση κωλύματος, με 

υπεύθυνη δήλωση κατά την αίτησή του. 

 



§5. Η κάρτα δικαιούχου θα παραδίδεται στην υπηρεσία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 

Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" μετά τη λήξη του προβλεπόμενου διαστήματος ένταξής του και θα του 

επαναχορηγείται σε περίπτωση νέας ένταξής του. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ"   

 

§1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να είναι συνεργάσιμοι, να σέβονται τους υπαλλήλους, τους χώρους του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" καθώς και  τους χώρους της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών και να τηρούν  ότι προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 

 

§2. Οι δικαιούχοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της κάρτας που διατίθεται από την υπηρεσία για 

την εξυπηρέτησή τους από το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". Σε 

περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία. 

 

§3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τους ζητηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία. 

§4. Ο Δικαιούχος δύναται να χάσει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εφόσον συντρέχουν μια ή 

περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Να παραβεί τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη" 

β) Υποβάλει ψευδή δήλωση ή αναληθή δικαιολογητικά. 

γ) Δημιουργήσει πρόβλημα στο προσωπικό του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών 

"Ελένη Σαχσανίδη"  ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών. 

 

δ) Εφόσον παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξής του στους δικαιούχους και δεν ενημερώσει αμέσως 

την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. 

 

§5. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στην περίπτωση που συντρέχει οποιαδήποτε από τις παραπάνω (α, β, γ, δ) 

περιπτώσεις, δύναται να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα νόμιμα μέτρα εναντίον του δικαιούχου, περιλαμβανομένης 

της διαγραφής του από τα προγράμματα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη"  και την απαγόρευση της εισόδου του στους χώρους όπου στεγάζεται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

ΠΟΡΟΙ 

§1. Οι πόροι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη" 

προέρχονται από: 

 

α) Τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών.  

β) Δωρεές και χορηγίες πολιτών, επιχειρήσεων, επαγγελματιών, συλλόγων,        σωματείων και ιδρυμάτων. 

 

γ) Οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες τρίτων. 

δ) Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

ε) Ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που μπορεί να ανοιχθεί για την οικονομική   ενίσχυση του Δημοτικού 

Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Αχαρνών "Ελένη Σαχσανίδη". 

 



στ) Τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

§2. Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών "Ελένη 

Σαχσανίδη" είτε  αφορούν σε είδος είτε σε χρήμα γίνονται αποδεκτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ "ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙΔΗ" 

 

§1. Η λογιστική παρακολούθηση των εισερχομένων ειδών καθώς και των εξερχομένων παραδοθέντων αγαθών 

στους δικαιούχους, γίνεται από ηλεκτρονικό πρόγραμμα αποθήκης. 

Διατίθεται ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αποθήκης και μέτρησης της απόδοσής του (εισερχόμενα προϊόντα, 

διατιθέμενα προϊόντα, αριθμός ωφελουμένων κλπ.), το οποίο θα διασυνδεθεί και θα λειτουργήσει με Ενιαίο 

Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης ωφελουμένων (Υπουργείο Εργασίας, Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας). 

 

§2. Οι πάσης φύσεως δωρεές και χορηγίες ιδιωτών και φορέων προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο 

εισπράττονται από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 24- 09/20-10-58 (Φ.Ε.Κ. Α’ 171) «Περί 

κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενων Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και 

Κοινοτήτων», όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με τα ταμειακά της όργανα, 

ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές. 

 

ΑΡΘΡΟ 12
ο 

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

§1. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την  έγκρισή του και τον κατά νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο 

Κανονισμός δημοσιεύεται, κατά το πλήρες κείμενό του, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ ,114), στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και περίληψή του σε μια εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. 
 

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  

 

 

ΠΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 274/18-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

13ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 274/18-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ αριθμ.: 274/18-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΟΡ5ΩΨ8-ΕΓ3)  δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος  δικηγόρος ο 

κος  Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για τη σύνταξη και υπογραφή 

απόψεων επί της από 01-04-2022 με ΑΚ5531/1-4-2022 αίτησης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών της εταιρείας με την επωνυμία « ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο « ΔΙΟΝ Α.Β.Τ.Ε.» κατά της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π. ) και ήδη Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) και 

κατά του Δήμου Αχαρνών για την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση με αίτημα προσωρινής 

διαταγής : α) Της υπ΄αριθμ.: 403/2022 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π ) κατά το μέρος αυτής το οποίο απορρίφθηκε η με Γενικό Αριθμό 

Κατάθεσης: ( ΓΑΚ) ΑΕΠΠ96/21-01-2022 προδικαστική προσφυγή της εν λόγω εταιρείας που στρεφόταν 

κατά της με αριθ.: 683/31-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών , β) Της 

με αριθ.: 683/31-12-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών και γ) Κάθε άλλης 

συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης. 

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των διακοσίων 

πενήντα έξη ( 256,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  

τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

Η υπάλληλος                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 

      Αγά Χρυσαυγή               Γεωργία Χ. Μπούσγου                           Δήμητρα Ε. Καψιώτη        



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 279/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

14ο θέμα 



δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 279/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 279/19-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 9ΚΡΘΩΨ8-ΑΦΞ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια δικηγόρος η 

κα. Φανή Γκολέμη δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 32539 ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών 

να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών Τμήμα 9ο, κατά τη συζήτηση την 05/05/2022, η οποία ορίστηκε με την υπ΄ Αριθμ.: ΚΛ22437/2021 

κλήση, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 29/07/2019 με Αριθμό 

Εισαγωγής:ΠΡ12189/30-07-2019, προσφυγής του Νικολακάκη Αθανασίου κατά: α) του Δήμου Αχαρνών 

β) της άνευ αριθμού ειδοποίησης δημοτικών τελών μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2019, 

συνολικού ποσού 43.062.00 ευρώ, (αριθμός βεβαίωσης 632/17-07-2019), που φέρει ημερομηνία έκδοσης 

17/07/2018 και κάθε άλλης συναφούς πράξης επιδοθείσης ή μη στον προσφεύγοντα, για να ακυρωθεί, 

εξαφανιστεί η προσβαλλόμενη πράξη, άλλως μεταρρυθμιστεί και μειωθεί στο ελάχιστο, για την 

απαλλαγή από την καταβολή τελών και τυχόν προσαυξήσεων, την αναστολή πληρωμών και 

υποχρέωσης καταβολής των ποσών που αναφέρονται στις προσβαλλόμενες αποφάσεις καθώς επίσης και 

την καταβολή υπό του αντιδίκου της δικαστικής δαπάνης. 

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν 

σαράντα εννέα   ( 149,00 ) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

     Η υπάλληλος                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

Αγά Χρυσαυγή             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη                                                                             



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 280/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

15ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 280/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  280/19-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 6Ρ64ΩΨ8-8ΧΟ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος ο κ. 

Καφύρας Γεώργιος, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 19550 ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, 

να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση στο ποσό των 207 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την 

υπ΄εριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,όπως αυτή επανεγκρίθηκε και  

επικαιροποιήθηκε  δια της υπ΄αριθμ.: 52/2009 νεώτερης και ισχύει,  ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών την 03/05/2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 

986/154/2022 αίτησης της Μουστακάτου Ελευθερίας του Κωνσταντίνου χήρας Γεωργίου Μαρίνη, περί 

αναγνώρισης δικαιούχου και καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημιώσεως για 

απαλλοτριωθείσες εδαφικές εκτάσεις εμβαδού: α) 193,20 τ.μ. με Κ.Α. 28.01.49 στο Ο.Τ. Γ 1478 και β) 

448,06 τ.μ. με Κ.Α.28.22.17 στο Ο.Τ. Γ 1494 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Α΄» του Δήμου 

Αχαρνών καθώς και για την καταβολή της δικαστικής δαπάνης και της αμοιβής της πληρεξούσιας 

δικηγόρου.  

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, 

σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

    Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

Χρυσαυγή Αγά                          Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη     
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Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 281/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

16ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 281/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 281/19-04-2022 αποφάσεως  

Δημάρχου (ΑΔA: ΨΘ2ΘΩΨ8-Ν8Ρ)  δια της οποίας διορίσθηκε δικηγόρος η κα. Φανή Πουραϊμη, 

δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 25347 ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να παρασταθεί και 

να καταθέσει Προτάσεις-Ανταίτηση   στο ποσό των 154,24 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.: 226/2011 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την 10/05/2022, αλλά 

και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με Γ.Α.Κ./Α.Κ.Δ.: 1590/255/2022 αίτησης των 

Κιούση Γεώργιου του Σπυρίδωνος, κ.λ.π. (συν 4), περί αναγνώρισης δικαιούχων και καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος για αποζημίωση απαλλοτριωθείσας εδαφικής έκτασης εμβαδού 53,5 τ.μ. με Κ.Α. 

13.50.71. επί του Ο.Τ. 2545 στην Πολεοδομική Ενότητα «ΠΥΡΓΟΥΘΙ» του Δήμου Αχαρνών και για την 

καταβολή της δικαστικής δαπάνης καθώς και της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου. 

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

     Η υπάλληλος                                       Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

 Αγά Χρυσαυγή                               Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη               
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 282/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

17ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 282/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 282/19-04-2022 αποφάσεως  

Δημάρχου (ΑΔA: 666ΑΩΨ8-ΚΟΚ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσιος δικηγόρος  ο κος Κανέλλος 

Γιαννικόπουλος, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 28860, ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, 

να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση 

την 03-05-2022 αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 

9568/2019 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης : 778/2019 αίτησης του Δήμου κατά : α) του Ιωάννη Κατάρα ή 

Βρεττού του Δημητρίου και β) της Σοφίας συζ. Κων/νου Χλουβεράκη το γένος Δημητρίου και 

Αικατερίνης Κατάρα ή Βρεττού για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος στο ποσό των 100 ευρώ για 

αποζημίωση, λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας των αντιδίκων κειμένης στην Π.Ε « ΑΥΛΙΖΑ» επιφανείας 

341,66 τ.μ. , κατόπιν της υπ΄αριθμ.: 3120/2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών δια της 

οποίας ορίσθηκε η προσωρινή τιμή για την αποζημίωση της εν λόγω ιδιοκτησίας στο ποσό των 180,00 

ευρώ το τ.μ.  

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00€) ευρώ  πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24%  συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

      Η υπάλληλος                                 Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

  Αγά Χρυσαυγή                           Γεωργία Χ. Μπούσγου                      Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 283/19-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

18ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 283/19-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  283/19-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: 6Δ1ΕΩΨ8-Γ53) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσια δικηγόρος η κα. 

Φανή Κατάρα, δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32955 ώστε να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αχαρνών, να 

παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις-ανταίτηση στο ποσό των 207 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ,όπως αυτή επανεγκρίθηκε και  

επικαιροποιήθηκε  δια της υπ΄αριθμ.: 52/2009 νεώτερης και ισχύει, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Αθηνών κατά τη συζήτηση την 03/05/2022, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της με 

ΓΑ.Κ./Α.ΚΔ.: 1371/224/2022 αίτησης της κας Μπόσδα Ειρήνης του Νικολάου περί καθορισμού 

οριστικής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχου αποζημιώσεως για απαλλοτριούμενη εδαφική 

έκταση εμβαδού 740,32 τ.μ. κειμένης επί του Ο.Τ Γ1518 της Πολεοδομικής Ενότητας «ΛΑΘΕΑ Α΄», η 

οποία ρυμοτομείται για την δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.  

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων. 

 

     Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

 Αγά Χρυσαυγή                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                       Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 285/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

19ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 285/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1)  η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 285/20-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΩΑ5ΣΩΨ8-5Σ1) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια δικηγόρος η κα 

Φανή Γκολέμη του Ιωάννη δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539 για: 

 1.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών, τη σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την ακύρωση: α] 

της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών∙β] της παρά 

πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 

04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή και της επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως∙ 

και γ] Κάθε άλλης συναφούς πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης.  

2.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για τη σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη για την 

αναστολή εκτέλεσης: α] Της υπ’ αριθμ. 1267/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών,  β] Της παρά πόδας της υπ' αριθμόν 1267/2022 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από 04.04.2022 επιταγής προς πληρωμή και της 

επισπευδόμενης δυνάμει αυτής αναγκαστικής εκτελέσεως  και γ] Κάθε άλλης συναφούς πράξης 

αναγκαστικής εκτέλεσης, με αίτημα χορηγήσεως προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης. 

3.Την εκπροσώπηση του Δήμου Αχαρνών για την παράσταση και κατάθεση σημειώματος 

ενώπιον του Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση του ως άνω 

αιτήματος χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, κατά την ορισθείσα, ως και σε κάθε άλλη μετ’ 

αναβολή δικάσιμο κατά του Ιωάννη Κυριακίδη του Πολυχρόνη. 

 

 

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεσης ορίσθηκε:   

α) Για  την σύνταξη και την κατάθεση ανακοπής στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα (169,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ,  



β) Για  την σύνταξη και την κατάθεση αιτήσεως αναστολής στο ποσό των εκατόν επτά (107,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ και  

γ) Για την παράσταση και την κατάθεση σημειώματος κατά την συζήτηση της προσωρινής διαταγής 

αναστολής εκτέλεσης όταν και όπου αυτή ορισθεί στο ποσό των εκατό τριάντα τεσσάρων (134,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα 

ελάχιστα όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων παράρτημα Ι. 

 

 

         Η υπάλληλος                             Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

    Αγά Χρυσαυγή                         Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη 
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 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 286/20-04-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010» 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α/27-9-2013) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων παραρτημάτων 

αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής. 

7) Το γεγονός ότι ο Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986. 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει χειρισμός 

δικαστικών υποθέσεων  

20Ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 286/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) η οποία εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της υπ΄αριθμ.:  286/20-04-2022  

αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: 9Ρ5ΛΩΨ8-ΕΤΩ) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος  

Θεμιστοκλής Μαμάκος, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 17096 για να εκπροσωπήσει  τον Δήμο 

Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών- 3ο Τμήμα την  04/05/2022,  η οποία ορίσθηκε με την υπ΄Αριθμ.:ΚΛ16837/2021 κλήση,  ως και σε 

κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο της από 28/05/2019 με Αριθ. Εισαγωγής: ΠΡ9258/29-05-2019 

προσφυγής με αίτημα συμβιβασμού της «ΧΙΟΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» κατά του Δήμου Αχαρνών για την 

εξαφάνιση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων και ακύρωση των γενόμενων χρεώσεων 

δια του υπ΄αριθμ.: 79068/27-12-2016 εγγράφου της Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για την 

απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των επιβαλλόμενων τελών δημοτικού φόρου και προστίμων,  

για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της εν λόγω προσφυγής αιτίες, ή άλλως να αναπροσαρμοσθούν τα 

αναφερόμενα στην προσφυγή ποσά στο προσήκον μέτρο. 

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου ορίσθηκε  στο ποσό των εκατόν σαράντα εννέα (149,00) ευρώ 

πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με τα ελάχιστα 

όρια αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

    Η υπάλληλος                                  Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

Αγά Χρυσαυγή                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                     Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 5 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ: « Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 287/20-04-2022   αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

21Ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 287/20-04-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της  υπ΄αριθμ.: 287/20-04-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΡΛΝΧΩΨ8-ΧΩΖ) δια της οποίας διορίσθηκε  πληρεξούσια δικηγόρος η κα 

Φανή Γκολέμη του Ιωάννη, δικηγόρος Αθηνών με ΑΜΔΣΑ: 32539  για να  εκπροσωπήσει  τον Δήμο  

Αχαρνών να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών κατά τη 

συζήτηση την 10-05-2022, η οποία ορίσθηκε δια της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 9362/2021 και Ειδικό 

Αριθμό Κατάθεσης : 980/2021 κλήσης του Δήμου, αλλά και σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση 

της από 29-09-2020 με 

ΓΑΚ/ΕΑΚ: 7263/634/2020 αίτησης αυτού κατά της Αικατερίνης Ντούρου του Σπυρίδωνος για τον 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης της ιδιοκτησίας της καθ΄ης , επιφανείας 86,64 τ.μ. 

κατόπιν εκδόσεως της υπ΄αριθμ.: 3194/2021 αποφάσεως του ιδίου δικαστηρίου, η οποία κήρυξε τη 

συζήτηση της ως άνω αιτήσεως απαράδεκτη λόγω μη προσκόμισης επικαιροποιημένων 

πιστοποιητικών ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων καθώς και επικαιροποιημένες βεβαιώσεις των 

άρθρων, 15 παρ. 4 και 26 παρ. 4 του ν. 2882/2001. 

Η αμοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό των 

διακοσίων ογδόντα οκτώ (288,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

   Η υπάλληλος                                   Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

Αγά Χρυσαυγή                            Γεωργία Χ. Μπούσγου                     Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



 

 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  

ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 &        

                     Μπόσδα 

Τ.Κ. 136 73 Αχαρνές 

Τηλ. :   2132072460 

e-mail: nomiki@acharnes.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 Βαθμός προτεραιότητας «κοινό» 
 Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: διηνεκές 

 
                        Αχαρνές, 05 Μαΐου 2022                       

 
Προς  τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

                    Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Βρεττό 

 

                            
 

                                                              Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

ΘΕΜΑ:«Έγκριση της υπ’ αριθμ.: 309/05-05-2022 αποφάσεως Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ)  

σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ.2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 » 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 του ν. 4337/2015 περί Δημοσίου Λογιστικού 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018 περί απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 

3) Το ν.4194/2013 ( ΦΕΚ 208Α/27-9-2013 ) Κώδικας Δικηγόρων μετά των συνημμένων 

παραρτημάτων αυτού 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 σχετ. με τις  αρμοδιότητες της Οικονομικής 

Επιτροπής  

5) Την υπ΄ αριθμ.:2/09-01-2022 απόφαση του Δ.Σ. περί εκλογής μελών για την  Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Αχαρνών    

6) Την  υπ΄ αριθμ.:35/2828/12-01-2022   απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ως μέλη της 

Οικονομικής επιτροπής   

7) Το γεγονός ότι ο  Δήμος Αχαρνών στερείται παροχής εμμίσθου Δικηγόρου, ο οποίος να έχει 

επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 

8) Την υπ΄αριθμ. 533/2-8-2018 απόφαση Δημάρχου Αχαρνών περί προσλήψεως Νομικής Συμβούλου, 

κατ΄άρθρο 43 του ν. 4194/2013, στην αρμοδιότητα της  οποίας δεν υπάγεται η εκπροσώπηση του 

Νομικού Προσώπου Δήμος Αχαρνών ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και ο εν γένει  

χειρισμός δικαστικών υποθέσεων  

22Ο θέμα 



9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) σύμφωνα με τις 

οποίες όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 

δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει 

για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας ζωής 

.Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την 

επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής. 

10)  Την υπ΄αριθμ.: 309/05-05-2022 απόφαση Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ) η οποία    εκδόθηκε   

σύμφωνα με τις προαναφερόμενες  διατάξεις 

 

                                                                  ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση της 309/05-05-2022 

αποφάσεως  Δημάρχου (ΑΔA: ΨΖΙΙΩΨ8-8ΡΞ) δια της οποίας διορίσθηκε πληρεξούσιος δικηγόρος ο κος 

Χαράλαμπος Νικολέρης του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών με Α.Μ.Δ.Σ.Α.: 32066, για να εκπροσωπήσει 

τον Δήμο Αχαρνών ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών 2ο Τμήμα να παρασταθεί και να καταθέσει 

Προτάσεις – Ανταίτηση για τις εδαφικές εκτάσεις το ποσό των 207 ευρώ το τ.μ. σύμφωνα με την 

υπ΄αριθμ.: 405/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, και για τα επικείμενα σύμφωνα 

με το από 13-3-1992 Πρακτικό της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του π.δ. 5/1986 της 

Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, κατά τη συζήτηση την 17-05-2022, αλλά και 

σε κάθε μετ΄ αναβολή ή ματαίωση συζήτηση της από 28-02-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης: 1805/2022 

και Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου : 289/2022 αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των 

Αγαθής χήρας Αναστασίου Νίκα το γένος Αναστασίου Δαμάσκου κ.λπ, ( συν. 3 ), κατά του Δήμου 

Αχαρνών, για αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης εδαφικής έκτασης επιφανείας 1641,88 τ.μ. και 

επικειμένων, ευρισκομένων επί του Ο.Τ. Γ1413 της Πολεοδομικής Ενότητας « Λαθέα Α΄» με Κ.Α : 

31.15.01, 31.15.15, 31.15.33, 31.11.41, 31.16.01 , 31.16.11, 31.16.03 και 31.14.58.  

Η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου για την εν λόγω δικαστική υπόθεση ορίσθηκε  στο ποσό 

των τετρακοσίων είκοσι επτά (427,00€) ευρώ πλέον αναλογούντος ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου του 

γραμματίου ΔΣΑ, σύμφωνα με  τον Κώδικα Δικηγόρων Παράρτημα Ι. 

 

                                     Η Προϊσταμένη                              Η Νομική Σύμβουλος 
                                        

                             Γεωργία Χ. Μπούσγου                         Δήμητρα Ε. Καψιώτη 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Δ/κων  Υπηρεσιών    

& Ανθρώπινου Δυναμικού  

Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

 
Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Συντάκτης: Καραδήμος Δημήτριος 

Τηλ: 2132072310 

email: dkaradimos@acharnes.gr  
 

Βαθμό προτεραιότητας: «Επείγον» 

Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 

 

 

            Αχαρνές: 06/05/2022 

            Αρ.Πρωτ. : 40951 

 

 

Προς:  

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής  

 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων, διάρκειας τεσσάρων  (4)  μηνών, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις 

ανάγκες πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18». 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στη 

πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων,  διάρκειας τεσσάρων  (4)  μηνών, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες 

πυρασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18».  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, ορίζεται ότι: «ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη 

προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις 

δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού 

που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες». 

Κατά συνέπεια και εν όψη της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου η έγκαιρη προετοιμασία του 

Δήμου μας και των υπηρεσιών του αποτελούν ενέργειες ύψιστης σημασίας. Έχοντας πάντα ως 
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δεδομένο τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει έχοντας ως συνέπεια την χρονική παράταση 

της επικίνδυνης περιόδου για πυρκαγιές,  η προστασία περιοχών του Δήμου όπως η Πάρνηθα  η 

Βαρυμπόμπη, το Μετόχι κ.λ.π. από τις πυρκαγιές καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική. 

Φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αυτές, που ως γνωστόν αποτελούν ζωτικό πνεύμονα 

όχι μόνο του Δήμου μας αλλά ολόκληρης της Αττικής, την περίοδο αυτή θα ήταν καταστροφικά. 

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας καθώς  και οι ισχυροί άνεμοι 

επιβάλλουν κατά την θερινή περίοδο την αποψίλωση από ξερά χόρτα και κλαδιά και την  παράλληλη 

επίβλεψη και καθαρισμό των δασικών εκτάσεων του Δήμου.  

2. Επίσης αναφέρουμε πως με την υπ. αριθ. πρωτ. 628/28-01-2022 ΑΔΑ: (Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ) Απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & 

Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση της κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής 

Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, καθώς εξακολουθούν να ισχύουν ο λόγοι κήρυξης και το έργο της 

διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν την 03-08-2021. Η παράταση θα ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και τις 03 Αυγούστου 

2022. 

3. Επίσης με το υπ. αριθ. πρωτ. 2602/27-04-2022 ΑΔΑ: (ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57) έγγραφο της  Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής 

Προστασίας, δίνονται οδηγίες αναφορικά με τα έργα και τα μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση 

των δασικών πυρκαγιών –Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων. 

4. Έλεγχος από το ΑΣΕΠ. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των 

προσληπτέων στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο 

μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των 

όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 

απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του 

άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ.ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21) 

5. Επίσης σημειώνεται πως για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού δεν απαιτείται 

έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που προβλέπεται από την με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ.. 

6. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1485/Β’/19-6-2013 προβλέπονται πενήντα 

(50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007). 

7. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού δεκαέξι (16) ατόμων,  

διάρκειας τεσσάρων (4)  μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες πυρασφάλειας και θα αποτελέσει 

σημαντική αρωγή στην προστασία του πρασίνου του Δήμου και στην αποφυγή εκδήλωσης 

πυρκαγιών. 

 



Το προσωπικό που κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα και με το υπ. αριθ. 39040/03-05-2022 έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων για τις ανάγκες 

πυρασφάλειας είναι σκόπιμο να αποτελείται από:  

1) Δέκα (10) ΥΕ Εργάτες πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) 

2) Έξι (6) ΔΕ Οδηγούς Βαρέων Οχημάτων (Υδροφόρων) με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας.  

Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις, έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό 

έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού  έτους 2022  στον ΚΑ 00-6495.006 σύμφωνα με το 

υπ’ αρ. 40820/06-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Aπολογισμού και Οικονομικής 

Πληροφόρησης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.     

 

 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

 

 

 

ΚΩΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Διεύθυνση Δ/κων  Υπηρεσιών    

& Ανθρώπινου Δυναμικού  

Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού 

 
Δ/νση: Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 

ΤΚ: Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Συντάκτης: ΣΑΡΤΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Τηλ: (+30)2132072311 

email: dsartorou@acharnes.gr  
 

   Βαθμός προτεραιότητας: «Εξαιρετικά Επείγον» 

Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: (διηνεκές) 

 

Αρ.Πρωτ. : 40963 

Ημερομηνία : 06-05-2022 

  

  

Προς:  

Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής,  

Δήμαρχο κ. Σπυρίδων Βρεττό 

 

 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων,  διάρκειας δύο  (2)  μηνών, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της  

Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης  Στόλου 

& Λοιπού Εξοπλισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18». 

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στη πρόσληψη 

προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων,  διάρκειας  δύο  (2)  μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας 

& Ανακύκλωσης , καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης  Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 

41 παρ. 2 του Ν.4325/2015 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18».  

 

Έχοντας υπόψη: 

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18, ορίζεται ότι: «ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη 

προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 

χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις 

δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού 

που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
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21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο 

διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες». 

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 53578/26-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,  με το οποίο 

ζητείται η πρόσληψη τουλάχιστον είκοσι (20) εργατών καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου , 

καθότι θα υπάρξει κενό με τη λήξη των συμβάσεων υπαλλήλων ΙΔΟΧ που είχαν προσληφθεί για την 

αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις δασικές πυρκαγιές Αυγούστου 2021. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ. 53002/26-11-2021 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης 

Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού,  με το οποίο ζητείται η πρόσληψη τουλάχιστον δέκα (10) οδηγών 

απορριμματοφόρων με σύμβαση ορισμένου χρόνου , καθότι θα υπάρξει κενό με τη λήξη των συμβάσεων 

υπαλλήλων ΙΔΟΧ που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από τις 

δασικές πυρκαγιές Αυγούστου 2021. 

11. Το γεγονός ότι α) ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ της 

πρόσκλησης 02/2022 και θα πρέπει σύντομα να χορηγηθούν οι καλοκαιρινές άδειες στο τακτικό 

προσωπικό και οι υπόλοιπες άδειες στο έκτακτο προσωπικό και β)  έληξαν στις 03/04/2022 και οι 

συμβάσεις 30 ατόμων που είχαν προσληφθεί και τοποθετηθεί στις εν λόγω υπηρεσίες για τη διαχείριση 

των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 03-08-

2021 στο Δήμο μας. 

12. Επίσης αναφέρουμε την υπ. αριθ. 628/28-01-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 

Προστασίας περί παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 

την 03-08-2022 του Δήμου Αχαρνών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής (ΑΔΑ: Ω2ΑΙ46ΝΠΙΘ-ΦΣΧ).  

13. Έλεγχος από το ΑΣΕΠ. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 

στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της 

παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό 

κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 8 του άρθρου 51 του Ν.4765/21. (περίπτ. 

ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21) 

14. Επίσης σημειώνεται πως για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενου προσωπικού δεν απαιτείται 

έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που προβλέπεται από την με αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ.. 

15. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου , ΦΕΚ 1485/Β/2013, προβλέπονται πενήντα (50) 

θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας (με σύμβαση διάρκειας έως δύο μήνες) για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 206 του Ν. 3584/2007). 

16. Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων ,  

διάρκειας δύο (2)  μηνών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών 

εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της  Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, καθώς και 

του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης  Στόλου & Λοιπού Εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση 

κινδύνων που προκύπτουν για τη δημόσια υγεία από τη συσσώρευση απορριμμάτων αλλά και την ομαλή  

λειτουργία της υπηρεσίας όπως αποτυπώνονται κατωτέρω. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΑ 

ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 26 

ΔΕ  Οδηγοί Απορριμματοφόρων 8 

Σύνολο 34 

 



Για τη δαπάνη που θα προκληθεί από τις εν λόγω προσλήψεις, έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στους 

Κ.Α. 20-6041.001 (αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων) και 20-6054 (εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού) 

αντίστοιχα, στον υπό έγκριση προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με το με υπ’ πρωτ. 40785/06-

05-2022 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.     

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 

 
ΚΩΦΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 


