
 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
Λαμία          24/8/2020 
Αρ.Πρωτ.    32018 
   

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Ταχ.Δ/νση:     Κραββαρίτη 3  Λαμία 
Ταχ.Κωδ.  :    35 132 
Πληροφορίες: Περιβολιώτης Ιωάννης  
Τηλ : 22310 – 34444, 6972800816 
Email: tmima.sintirisis@lamia-city.gr 

ΠΡΟΣ: 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε 
2ο Χλμ ΝΕΟ Λαμίας-
Αθηνών 
35100 Λαμία 
 
 

   
 
 
 
 
Θέμα: Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού 

 

 
 
1. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 1 κολώνας ΔΕΗ με 1 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου) στην οδό Κνωσού. 

 

2.  Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 3 κολώνων ΔΕΗ με 3 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου) στην Τοπική 

Κοινότητα Φραντζή. 

 

3. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 1 κολώνας ΔΕΗ με 1 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου) στην Τοπική 

Κοινότητα Παύλιανης. 

 
4. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 1 κολώνας  ΔΕΗ με 1 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου) στην Τοπική 

Κοινότητα Μεσοχωρίου Υπάτης. 

 

5. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 3 κολώνες  ΔΕΗ με 3 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου) στην τοπική 

κοινότητα Αργυροχωρίου  Υπάτης. 

 



6. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 3 κολώνων ΔΕΗ με 3 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου), στον οικισμό 

Αλεπόσπιτα της τοπικής κοινότητας Γοργοποτάμου. 

 
7. Παρακαλούμε όπως προβείτε στην επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού με 

τοποθέτηση 3 κολώνων ΔΕΗ με 3 ΦΣ (προμήθειας του Δήμου), στην Τοπική 

Κοινότητα Καρυάς 

 

 
Τηλ. Επικοινωνίας 6972800816, Γιαννέκος Αργύρης 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 
 
 

Σταυρογιάννης  Κων/νος 
 

Ε.Δ. 
Φ.ΔΕΔΔΗΕ 
Φ. Αντιδ. 
 



 

  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ  
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
Λακία    27/4/2021 
Αξ.Πξωη.:   16593  
   

ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ 
 

Σαρ.Δ/λζε:     Κξαββαξίηε 3  Λακία 
Σαρ.Κωδ.  :    35 132 
Πιεξνθνξίεο: Πεξηβνιηώηεο Ιωάλλεο  
Σει : 22310 - 34444 
Email: tmima.sintirisis@lamia-city.gr 

ΠΡΟ: 

 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε 
2ν Υικ ΝΕΟ Λακίαο-
Αζελώλ 
35100 Λακία 
 
 

   
 
 
 
Θέμα: Ανακοζηολόγηζη δαπανών επέκηαζης Δημοηικού Φωηιζμού και 

ηοποθέηηζης Φ.Ο.Π 

 
χεη: Έγγξαθάο ζαο  

1. Νν00163/28-12-2020 
                      

 
Παξαθαινύκε λα επαλεμεηαζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ ζηε δαπάλε ΔΕΔΔΗΕ 

πνπ αλαθέξεηαη ζην αληίζηνηρν  έγγξαθν  ΔΕΔΔΗΕ ηνπ παξαθάηω πίλαθα επεηδή 

έρεη παξέιζεη ν ρξόλνο ηζρύνο ηνπ. 

 
Α/
Α 
 

Α.Π.ΕΓΓΡΑΦΟΤ  
ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΣΗΜΑΣΟ/ ΣΟΠΟΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΜΕ ΦΠΑ 

1 00163/28-12-2020 Επέθηαζε δεκνηηθνύ θωηηζκνύ θαηά 3 
ζηύινπο θαη 3 απιά Φ πξνκήζεηαο καο 
ζηελ Κνηλόηεηα Φξαληδή 
 

3.472,26 

 
 

Ο αξκόδηνο γξαθείνπ 
 
 

Πεξηβνιηώηεο Ιωάλλεο 
ΔΕ Ηιεθηξνιόγωλ 

Ε.Δ. 
Φ.ΔΕΔΔΗΕ 
Φ. Αντιδ. 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

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

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

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

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

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

Φραντζή». 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

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

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

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

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

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

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

Φραντζή υπολογίζεται στα 3.472,26 € (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔ-

ΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο 

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



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

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

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

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

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

 

    Λαμία, 19/5/2021                     Λαμία, ……/05/2021                      Λαμία, …./05/2021 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 18919 - 14/05/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 18919 - 14/05/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)



                                                           
                                                                                
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
              & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                          Λαμία, 19-05-2021 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Ταχ. Δνση     : Φιλίας 1   
Ταχ.Κώδικας : 35133 ΛΑΜΙΑ                                                                                           
Πληροφορίες: Επισκόπου Ευμορφία           
Αρ.τηλεφ.      : 2231067413                                    
Αρ.FAX         : 2231067413            
Ε-mail           : e.episkopou@lamia-city.gr  
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

τ ο υ  Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ  

                    κ .  Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η  Φ Ω Σ Κ Ο Λ Ο Υ  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων 

 

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: 

«Διαγωνισμός Ζωγραφικής με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου». 

                                                         

 Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ποδηλάτου το τμήμα Εκδηλώσεων και 
Αθλητικών Προγραμμάτων του Δήμου Λαμιέων, προγραμματίζει δράση στις 3 
Ιουνίου 2021  απευθυνόμενη  στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.  

Προσκαλεί τα παιδιά της Πέμπτης (Ε΄)  και Έκτης (ΣΤ΄) τάξης των Δημοτικών 
Σχολείων καθώς και όλων των τάξεων του Γυμνασίου του Δήμου  να συμμετάσχουν 
σε διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα:  «Πώς ένα ποδήλατο μπορεί να  αλλάξει τη ζωή 
μας !». 

Στόχος του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφράσουν και να 
αναδείξουν τις ωφέλιμες ιδιότητες του ποδηλάτου σε τρεις άξονες:  α) Ως μέσο 
άθλησης και καλής υγείας, β) ως ένα πολύτιμο μέσο της βιώσιμης κινητικότητας και  
γ) ως μέσο εκμάθησης Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το ποδήλατο σέβεται το 
περιβάλλον, τον πλανήτη, τον άνθρωπο, τη ζωή και τις γενιές που ακολουθούν. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, στις 3 Ιουνίου 2021 και ώρες 08:15 έως 13:15 
κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, ως εξής:  

Συστήνεται το κάθε  σχολείο  να ορίσει  μια επιτροπή, για την επιλογή της  
ζωγραφιάς που θα εκπροσωπήσει το σχολείο, που θα αποτελείται από το/ην 

mailto:e.episkopou@lamia-city.gr


εικαστικό , το/ην Διευθυντή/ρια και ένα μέλος του συλλόγου γονέων. Η ζωγραφιά που 
θα επιλεγεί θα σταλεί έως 11 Ιουνίου 2021 στην Αντιδημαρχία Τοπικής  Ανάπτυξης  
και  Αθλητισμού του Δήμου Λαμιέων  (Τμήμα Εκδηλώσεων και Αθλητικών 
προγραμμάτων) στη Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερ. Σταυρού, Δημαρχείο Λαμίας.  

Το έπαθλο για κάθε νικητή θα είναι από  ένα ποδήλατο, ένα για την 
Πρωτοβάθμια και ένα για την Δευτεροβάθμια. Η απονομή των επάθλων θα γίνει από 
τον Δήμαρχο  σε τελετή στο Δημαρχείο της πόλης ή σε άλλο πρόσφορο χώρο . 

Η πανδημία του Covid-19 δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά την οργάνωση 
των εκδηλώσεων, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι πολυπληθείς βιωματικές  
εκδηλώσεις. Ωστόσο η συγκεκριμένη δράση με την άνω διαδικασία, θα έχει απήχηση, 
σε  πολύ μεγάλο αριθμό μαθητών και θα επιτύχει το στόχο της ευαισθητοποίησης 
αυτών για τα οφέλη του ποδηλάτου. 

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 400  € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α,  αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 
15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»,  έτους 2021  και είναι 
μέσα στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). 

 
 
                                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ                                                                                                                                                       

  
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  400  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την εκδήλωση – διοργάνωση: Διαγωνισμός Ζωγραφικής με αφορμή την 
παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών 
αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021. 
 
  

Λαμία    19/05/2021 

   Η Συντάξασα 

Λαμία  19/05/2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Λαμία  19/05/2021 

Η  Διευθύντρια Δ/νσης    

 

 

  

Ευμορφία Επισκόπου 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Νίκος Σουφλέρης 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Σοφία Χαρώνη  

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

 



                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 

ΘΕΜΑ: «Περί πρακτικής άσκησης τριών σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 1351/83 (ΦΕΚ 58/Α΄), όπου ορίζεται: « 1. α) Οι 

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και 

Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 "για την 

πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ" έχουν υποχρέωση να απασχολούν 

σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 

πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το 

δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου αυτής, δεν απαιτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή 

συνταξιοδοτικής μορφής.», 

2. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β), όπως 

συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94  (ΦΕΚ 502 Β), σύμφωνα με 

τα οποία οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της 

Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν 

την άσκηση στο επάγγελμα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 

σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα 

αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 

εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της 

άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος. Οι 

ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

3. Το με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 Έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική 

διαδικασία με φυσική παρουσία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης και της 

πρακτικής άσκησης. 

4. Το με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η πρακτική άσκηση 

φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό προϋποθέσεις. 

5. Την υπ΄αριθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.28259/07-05-2021 Κ.Υ.Α. που αφορά στην εφαρμογή 

του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊόCOVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων 



εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14-05-2021 Κ.Υ.Α. 

6. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.5.2021 (ΦΕΚ Β΄ 1944) ΚΥΑ που αφορά στα 

έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.  

7. Την με αρ. πρωτ. 38927/02-10-2020 αίτηση του κου Οικονόμου Γεωργίου του 

Ηλία, σπουδαστή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Δασοπονίας 

& Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & 

Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας). 

8. Την με αρ. πρωτ. 14958/15-04-2021 αίτηση του κου Κατσίφα Νικηφόρου του 

Γεωργίου, σπουδαστή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας) 

9. Την με αρ. πρωτ. 18288/12-05-2021 αίτηση της κας Καψάλη Μαρίας του 

Γεωργίου, σπουδαστή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Μηχανικών 

Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας) 

10. Την με αρ. πρωτ. 19075/17-05-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού 

έτους 2021 -και στην πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων του επόμενου 

οικονομικού έτους- και στους Κ.Α.Ε. 10.6041.0001 “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 

Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποζημ.. ασκούμενων, μαθητεία κ.λ.π.” και 

10.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Οικονομικών-Διοικητικών 

Υπηρεσιών, αποζ. Ασκούμενων, μαθητεία κλπ» για την αντιμετώπιση της δαπάνης 

που θα προκύψει από την πρακτική άσκηση.   

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

την έγκριση Πρακτικής Άσκησης τριών σπουδαστών και ειδικότερα των              

κου Οικονόμου Γεωργίου του Ηλία, σπουδαστή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής 

Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας), κου Κατσίφα Νικηφόρου του Γεωργίου, σπουδαστή του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής 

Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) και  κας Καψάλη 

Μαρίας του Γεωργίου, σπουδάστριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος 

Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής 

(ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση του σπουδαστή βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο 

σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας 

απασχόλησης. Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική 

άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με 

αρ. 2025805/2917/0022/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 307 Β) όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. 

2040776/4589/23-06-93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 502 Β). Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 



πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου του 

ατυχήματος, όπως ορίζει η με αρ. Ε5/1303/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 168 Β) και η ασφαλιστική 

εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον εργοδότη σε κάθε 

περίπτωση. 

  Λαμία, 20/05/2021 

 

      Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

               Ο Αντιδήμαρχος 

 

Κωνσταντίνα 

Τσουμα 

 

Ανδρέας Ανδρεωσάτος 

 

Σωτήριος Κουτσοβέλης 

 



 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

      Ταχ. Δ/νση  : Ερ.Σταυρού & Φλέμινγκ 
      Ταχ.Κώδ.    : 35100 - ΛΑΜΙΑ   
       Πληρ.         : Γεωργαντά Ιωάννα 
      Τηλ.            : 2231351058 
       E-mail : georganta.gianna@lamia-city.gr 
 

 Λαμία    17/05/2021 
 
Αρ. Πρωτ. :  19075 
 
 
 
ΠΡΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

     Η Αν. Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων 

βεβαιώνω ότι, για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από την υλοποίηση 

πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών τριών (3) σπουδαστών ΤΕΙ, 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ στους  

Κ.Α. 10.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποζημ. ασκούμενων, μαθητεία κλπ» ποσό 

31.360,00€ 

Κ.Α. 10.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, αποζημ. ασκούμενων, μαθητεία κλπ» ποσό 

3.000,00 € 

οι απαραίτητες πιστώσεις  στο προϋπολογισμό οικ.έτους 2021 του Δήμου 

μας και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις στο επόμενο οικονομικό έτος. 

 Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την υπ.αρ.:305/2020  απόφαση του Δ.Σ. 

ύστερα από την Ειδική Συνεδρίασή του και ελέγχθηκε η νομιμότητά του με το 

υπ.αρ.:2113/07-01-2021 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη   
της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 ΘΕΜΑ : Περί ύπαρξης Πιστώσεων 
 ΣΧΕΤ.: : 

 
Το υπ.αρ.19000/14-05-2021 έγγραφό σας 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                   
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ                                                         
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
Σαρ. Γλζε   : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνύ    
Σαρ. Κώδηθαο  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πιεξνθνξίεο: Βιάζηνο Γ. Καξαλάζηνο    
Αξ. ηειεθ.       : 22313 51023 
Αξ. FAX          :  
E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

Λαμία,  19/5/2021 

Απιθμ. Ππωη.: 19562 

 

 

ΠΡΟ:  

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή   

Γήκνπ Λακηέσλ  

   

  

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ 

 

ΘΔΜΑ : «Παξνρή εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο – Καζνξηζκόο ακνηβήο 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ». 

 

Σίζεληαη ππόςε ζαο : 

1. Σν από 29-3-2021 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ 

Υξένπο, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκν Λακηέσλ ζηηο 9-4-2021 θαη αθνξά ηε κε αξηζ.  

θαη. 47/2017 ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ Καξδίηζαο αίηεζε ππαγσγήο ζην Ν. 3869/210 

(«Ρύζκηζε ησλ νθεηιώλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο») ηνπ 

Βαζηιείνπ Αξρνληή ηνπ Κσλζηαληίλνπ. Γηθάζηκνο ηεο αξρηθήο ζπδήηεζεο ηεο σο άλσ 

αίηεζεο νξίζηεθε ε 21-11-2019 θαη εκεξνκελία επηθύξσζεο ηνπ ελδερόκελνπ 

πξνδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή ζπδήηεζεο ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο νξίζηεθε 

ε δηθάζηκνο ηεο 10-5-2017. Δπί ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο εθδόζεθε ην κε αξηζ. 

47/2017 ζεκείσκα πξνζσξηλήο δηαηαγήο ηεο Δηξελνδίθε Υξπζνύιαο Γάληδεξα, δπλάκεη 

ηνπ νπνίνπ ν αηηώλ ππνρξεώζεθε λα θαηαβάιεη κεληαίσο ην πνζό ησλ 100,00 επξώ 

ζπκκέηξσο θαηαλεκόκελν ζε όιεο ηηο θαζ’ σλ ε αίηεζε πηζηώηξηεο πέξαλ ηεο έβδνκεο 

ησλ θαζ’ σλ ήηνη ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. Η ζπδήηεζε ηεο θύξηαο αίηεζεο κεηά από αλαβνιή 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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νξίζηεθε γηα ηε δηθάζηκν ηεο 5-5-2022 θαη ε νπνία επαλαπξνζδηνξίζηεθε εθ λένπ κε ην 

αλσηέξσ έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ιδησηηθνύ Υξένπο. 

2. Σν κε αξηζ. πξση. 18404/12-5-2021 έγγξαθν ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη νη βεβαησκέλεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ηνπ 

Βαζηιείνπ Αξρνληή ηνπ Κσλζηαληίλνπ πξνο ην Γήκν Λακηέσλ αλέξρνληαη έσο ηε ζύληαμε 

ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ζην πνζό ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ πελήληα επηά επξώ θαη πελήληα 

ιεπηώλ (3.057,50 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκίκσλ πξνζαπμήζεσλ, γηα ηηο νπνίεο 

δελ έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ππαγσγήο ζε ηκεκαηηθή θαηαβνιή, ελώ νη ινηπνί δηάδηθνη δελ 

έρνπλ βεβαησκέλεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γήκν Λακηέσλ.      

3. Με ηελ ππ΄αξηζκ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Γ.Α.: 6ΥΥΩΛΚ-8Τ2) απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ δηαπηζηώζεθε ε ιύζε ηεο ζρέζεο 

έκκηζζεο εληνιήο ηεο δηθεγόξνπ κε πάγηα κεληαία αληηκηζζία, θαηόπηλ εθδόζεσο ηεο ππ΄ 

αξηζκ. 1807/2020 απόθαζεο ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

4. ην Γήκν Λακηέσλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο 

(πάγηα αληηκηζζία), ώζηε λα παξίζηαηαη ζηα Γηθαζηήξηα εθπξνζσπώληαο ην Γήκν. 

5. ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 

όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 156883 / 15-9-2020 απόθαζε 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο, πνπ δεκνζηεύηεθε 

ζην ΦΔΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020, πξνβιέπεηαη κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο 

Τπεξεζίαο, Γηθεγόξνπ – Ννκηθνύ πκβνύινπ, κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ 

ρξόλνπ (πάγηα αληηκηζζία), ζηελ νπνία ππεξεηεί Ννκηθόο ύκβνπινο, ηνπ νπνίνπ ε 

ελαζρόιεζε είλαη απνθιεηζηηθά ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πξνο 

ην Γήκν Λακηέσλ θαη ηα όξγαλά ηνπ, ε θαηεύζπλζε ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ από 

ηνπο άιινπο δηθεγόξνπο, ε δηεύζπλζε, επνπηεία, νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκόο θαη 

ζπληνληζκόο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο. 

ΔΠΔΙΓΗ, έρεη μεθηλήζεη δίκελε πξνζεζκία από 29-3-2021 γηα ηε ζπδήηεζε ηεο κε 

αξηζ. θαη. 47/2017 αίηεζεο ππαγσγήο ζην Ν. 3869/2010 θαη ν Γήκνο Λακηέσλ εληόο ηεο 

πξνζεζκία απηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Καξδίηζαο. 

Πποηείνεηαι, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

παξ. 1, πεξ. ηγ’,  ηε΄ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από ην άξζξν 3 παξ. 1, 

πεξ. ηε’, ηζ΄ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019), ην άξζξν 10, παξ. 3  
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ηνπ Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α΄/11-3-2020) θαη ην άξζξν 40, παξ. 1, πεξ. η’ ηνπ Ν. 

4735/2020 (ΦΔΚ 197 / Α’ / 12-10-2020), ε ιήςε απόθαζεο : 

Α. Γηα ηελ παποσή ενηολήρ και πληπεξοςζιόηηηαρ ζε δηθεγόξν ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λακίαο, πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζεί, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ 

Λακηέσλ, ελώπηνλ ηνπ Διπηνοδικείος Καπδίηζαρ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο κε αξηζ. θαη. 

47/2017 αίηεζεο ππαγσγήο ζην Ν. 3869/2010 ηνπ Βαζηιείνπ Αξρνληή ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

ζηε δηθάζηκν πνπ ζα νξηζηεί, θαζώο θαη ζε θάζε αλαβνιή ή καηαίσζε ηεο θαη λα 

ππεξαζπηζζεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ. 

 

                Ο Πποϊζηάμενορ 
  

                                                                                   ηος Σμήμαηορ Νομικήρ Τπηπεζίαρ 
 
 
 

            
         Βλάζιορ  Γ. Καπανάζιορ 
 

                                                                                   Νομικόρ  ύμβοςλορ 
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                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία                 
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                         Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου».  

 
 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Το από 29-3-2021 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους, το οποίο κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 9-4-2021 και αφορά τη με αριθ.  

κατ. 47/2017 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/210 

(«Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις») του 

Βασιλείου Αρχοντή του Κωνσταντίνου. Δικάσιμος της συζήτησης της ως άνω αίτησης 

ορίστηκε η 21-11-2019 και ημερομηνία επικύρωσης του ενδεχόμενου προδικαστικού 

συμβιβασμού ή συζήτησης του αιτήματος προσωρινής διαταγής ορίστηκε η δικάσιμος της 

10-5-2017. Επί του αιτήματος προσωρινής διαταγής εκδόθηκε το με αριθ. 47/2017 

σημείωμα προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκη Χρυσούλας Δάντζερα, δυνάμει του 

οποίου ο αιτών υποχρεώθηκε να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των 100,00 ευρώ 

συμμέτρως κατανεμόμενο σε όλες τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες πέραν της έβδομης 

των καθ’ ων ήτοι του Δήμου Λαμιέων. Η συζήτηση της κύριας αίτησης αναβλήθηκε για τη 

δικάσιμο της 5-5-2022 και η οποία επαναπροσδιορίστηκε εκ νέου με το ανωτέρω έγγραφο 

της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 
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2. Το με αριθ. πρωτ. 18404/12-5-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, από το οποίο προκύπτει ότι οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του 

Βασιλείου Αρχοντή του Κωνσταντίνου προς το Δήμο Λαμιέων ανέρχονται έως τη σύνταξη 

του παρόντος εγγράφου στο ποσό των τριών χιλιάδων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα 

λεπτών (3.057,50 €) συμπεριλαμβανομένων των νομίμων προσαυξήσεων, για τις οποίες 

δεν έχει κατατεθεί αίτηση υπαγωγής σε τμηματική καταβολή, ενώ οι λοιποί διάδικοι δεν 

έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο Λαμιέων.      

3. Η υπ’ αριθ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της έμμισθης εντολής της 

δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1807/2020 

απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση 

έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων 

εκπροσωπώντας το Δήμο Λαμιέων. 

5. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 156883/15-9-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4224/Β΄/30-9-2020), 

στον οποίο προβλέπεται και έχει καλυφθεί μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), η ενασχόληση του οποίου είναι αποκλειστικά η παροχή 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η 

κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, 

εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.      

6. Η με αριθ. πρωτ. 19562/19-5-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, σύμφωνα και με την παραπάνω σχετική γνωμοδότηση του 

Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, τρέχει δίμηνη προθεσμία από 29-3-

2021 για τη συζήτηση της με αριθ. κατ. 47/2017 αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 και 

ο Δήμος Λαμιέων θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Καρδίτσας.   

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις 

του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του 
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άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη 

γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης : 

Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Αθανάσιο Ζαρκάδα (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 245), προκειμένου να παρασταθεί, 

για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας κατά τη 

συζήτηση της με αριθ. κατ. 47/2017 αίτησης υπαγωγής στο Ν. 3869/2010 του Βασιλείου 

Αρχοντή του Κωνσταντίνου στη δικάσιμο που θα οριστεί, καθώς και σε κάθε αναβολή ή 

ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπισθεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων. 

Β)  Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που 

θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-

2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)  

στο συνολικό ποσό των εξακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο 

λεπτών με το Φ.Π.Α. (654,72 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας κατά τη 

συζήτηση της παραπάνω αίτησης στη δικάσιμο που στο μέλλον ήθελε ορισθεί, καθώς και 

σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό εξήντα εννέα  

(69,00)  ευρώ, 

Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ποσό πενήντα εννέα (59,00) 

ευρώ, 

Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τετρακοσίων (400,00) 

ευρώ, δηλ. : 5 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 400,00 ευρώ,  

Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν είκοσι 

έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (126,72 ευρώ), δηλαδή : 69,00 € + 59,00 € + 400,00 

€ = 654,00 € χ 24% = 126,72 ευρώ.       

Λαμία,   20-5-2021 

     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 

 

              Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

      Νομικός Σύμβουλος         
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Λαμία,   19    / 5 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 19453 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 22 Ιουνίου 2021 συζητείται στο Α1 Τμήμα του  Διοικητικό Εφετείου 

Πειραιά η από 18-4-2019  και με αριθ. καταχ. ΑΚ203/10-5-2019 αίτηση ακύρωσης της 

Ιωάννας, χας Φωτίου Αγγελοπούλου, το γένος Βασιλείου Σφήκα κατά : 1. Του Δήμου 

Μακρακώμης, 2. Του Δήμου Λαμιέων, 3. Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, για την ακύρωση : 1. Της από 5/02/2019 – 4/03/2019 απόφασης 

(πρακτικό 1, 6ο θέμα συνεδρίασης) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 

Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Π.Ε. Φθιώτιδας, 2. Της από 25/04/2018 – 16/05/2018 

απόφασης (πρακτικό 2, 6ο θέμα συνεδρίασης) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 

και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Π.Ε. Φθιώτιδας, 3. Της υπ’ αυξ. αριθ. 3470165 

δήλωσης υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου Μακρακώμης. 

Με την ως άνω αίτησή της ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση των 

προσβαλλόμενων αποφάσεων - πράξεων, που αφορούν τοιχία σε δρόμο στην Τ.Κ. 

Μερκάδας του Δήμου Μακρακώμης. 

 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 

Δήμου μας στην εν λόγω υπόθεση. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

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

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 
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12-10-2020), η λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε 

δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, προκειμένου να παρασταθεί – για 

λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Α1 Τμήμα του  Διοικητικό Εφετείου Πειραιά, στη 

συζήτηση της από 18-4-2019 και με αριθ. καταχ. ΑΚ203/10-5-2019 ενώπιον του  

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Ιωάννας, χας Φωτίου 

Αγγελοπούλου, το γένος Βασιλείου Σφήκα κατά : 1. Του Δήμου Μακρακώμης, 2. Του 

Δήμου Λαμιέων, 3. Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη 

δικάσιμο της 22ης Ιουνίου 2021, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή 

ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 

 

 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 

 

 

 



                                                    Σελίδα 1 από 3 

 

                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία                 
    ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                         Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών  
      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                   ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή      
Ταχ. Δ/νση      : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                          Δήμου Λαμιέων 
Ταχ.Κώδικας   :  351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                                            
Αριθ. Τηλέφ.    : 22313 51023                                                           
E-mail              : tsitsia.dorothea@lamia-city.gr                                     
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου».  

 
 
 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 18-4-2019  και με αριθ. καταχ. ΑΚ203/10-5-2019 ενώπιον του  

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση ακύρωσης της Ιωάννας, χας Φωτίου 

Αγγελοπούλου, το γένος Βασιλείου Σφήκα κατά : 1. Του Δήμου Μακρακώμης, 2. Του 

Δήμου Λαμιέων, 3. Του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για 

την ακύρωση : 1. Της από 5/02/2019 – 4/03/2019 απόφασης (πρακτικό 1, 6ο θέμα 

συνεδρίασης) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 

Π.Ε. Φθιώτιδας, 2. Της από 25/04/2018 – 16/05/2018 απόφασης (πρακτικό 2, 6ο θέμα 

συνεδρίασης) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) 

Π.Ε. Φθιώτιδας, 3. Της υπ’ αυξ. αριθ. 3470165 δήλωσης υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 

αυθαιρέτων κατασκευών του Δήμου Μακρακώμης, η συζήτηση της οποίας ορίστηκε  για 

τη δικάσιμο της 22-6-2021 ενώπιον του Α1 Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

Με την ως άνω αίτησή της ζητά την ακύρωση ή τροποποίηση των 

προσβαλλόμενων αποφάσεων - πράξεων, που αφορούν τοιχία σε δρόμο στην Τ.Κ. 

Μερκάδας του Δήμου Μακρακώμης. 
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2. Η υπ’ αριθ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της έμμισθης εντολής της 

δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1807/2020 

απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση 

έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων 

εκπροσωπώντας το Δήμο Λαμιέων. 

4. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 156883/15-9-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ Β΄ 4224/30-9-2020), 

στον οποίο προβλέπεται και έχει καλυφθεί μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), η ενασχόληση του οποίου είναι αποκλειστικά η παροχή 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η 

κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, 

εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.      

5. Η με αριθ. πρωτ. 19453/18-5-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις 

του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη 

γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης : 

Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Μιχαήλ Αστρακά (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 251), προκειμένου να παρασταθεί, 

για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 22-6-2021 ενώπιον του Α1 Τμήματος του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης, 

καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων. 

Β)  Η αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 
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(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που 

θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-

2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)  

στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων δεκαοκτώ ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 

λεπτών με το Φ.Π.Α. (918,84 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

Βα) Για την παράστασή του ενώπιον του Α1 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης στη δικάσιμο της 22-6-2021, 

καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό 

διακοσίων πενήντα έξι  (256,00) ευρώ, 

Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό ογδόντα πέντε  (85,00) 

ευρώ, 

Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τετρακοσίων (400,00) 

ευρώ, δηλ. : 5 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 400,00 ευρώ,  

Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν 

εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (177,84 ευρώ), δηλαδή : 256,00 € + 

85,00 € + 400,00 € = 741,00 € χ 24% = 177,84 ευρώ. 

       

Λαμία,   19-5-2021 

 

 

     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

              Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

Λαμία,  19 / 5 / 2021 

Απιθμ. ππωτ.: 19540 

 

 

ΠΡΟ:  

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή   

Γήκνπ Λακηέσλ  

   

  

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ 

 

ΘΔΜΑ : «Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 47/2021 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Λακίαο - Παξνρή εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο – Καζνξηζκόο ακνηβήο 

πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ». 

 

Σίζεληαη ππόςε ζαο : 

1. Ζ από 26-11-2019 θαη κε αξηζ. θαη. 115/2019 ελώπηνλ ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Λακίαο αγσγή ησλ : 1. Ησάλλαο, ζπγ. ππξ. Θενράξε, 2. Αηθαηεξίλεο, ζπγ. ππξ. 

Θενράξε θαηά ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ηελ νπνία δήηεζαλ : α) λα αλαγλσξηζζνύλ 

ζπγθύξηεο εθάζηε θαηά ην ½ εμ αδηαηξέηνπ ηνπ αθηλήηνπ αγξνηεκαρίνπ – νηθνπεδαγξνύ, 

εκβαδνύ 1.330 ηεηξ. κέηξσλ πεξίπνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε «Πνηάκη», ελ κέξεη 

εληόο ηνπ νηθηζκνύ θαη ελ κέξεη εληόο ηεο θηεκαηηθήο πεξηθέξεηαο Παύιηαλεο Φζηώηηδνο, 

απνηππώλεηαη ζην ζπλεκκέλν από Ννεκβξίνπ 2019 ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ 

πνιηηηθνύ κεραληθνύ Βαζηιείνπ Παζιή θαη β) λα ππνρξεσζεί ν ελαγόκελνο Γήκνο 

Λακηέσλ λα απνδώζεη, ζε θαζεκία θαηά ην ½ εμ αδηαηξέηνπ, ην θαηαιεθζέλ ηκήκα ηνπ 

αθηλήηνπ ηνπο, εκβαδνύ 269,97 ηεηξ. κέηξσλ.  

Με ηελ σο άλσ αγσγή ηνπο ηζρπξίδνληαη όηη ε πξώελ Κνηλόηεηα Παύιηαλεο ην 

Μάην 2002 απέβαιε παξάλνκα ην δηθαηνπάξνρν παηέξα ησλ ελαγνπζώλ από ηκήκα ηνπ 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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επηδίθνπ αθηλήηνπ, εκβαδνύ 250,00 ηεηξ. κέηξσλ, πξαγκαηνπνηώληαο δηα ησλ 

πξνζηεζέλησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο εθζθαπηηθέο εξγαζίεο δηακόξθσζεο ηνπ αλσηέξσ 

ηκήκαηνο θαη εξγαζίεο απνςίισζεο, εηδηθόηεξα δε θαηαζθεύαζε εληόο ηνπ αθηλήηνπ ηνπο 

ηξείο (3) ηζηκέληηλεο ηεηξάγσλεο βάζεηο δηαζηάζεσλ 5,00 ρ 5,00 κ. ζε απόζηαζε 10 

κέηξσλ κεηαμύ ηνπο. Ζ ελ ιόγσ θαηάζηαζε ηζρπξίδνληαη όηη ζπλερίζζεθε θαη κεηά ηελ 

έλαξμε ηνπ Ν. 3852/2010 θαη εηδηθόηεξα ην κήλα Ηνύλην 2019 ν ελαγόκελνο Γήκνο 

Λακηέσλ, σο θαζνιηθόο δηάδνρνο ηεο πξώελ Κνηλόηεηαο Παύιηαλεο, πξνέβε θαη ζε άιιεο 

εξγαζίεο αλακόξθσζεο ηεο πεξηνρήο, θαηαζθεύαζε δξνκίζθν εληόο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ 

ελαγνπζώλ, εθηάζεσο 19,97 ηεηξ. κέηξσλ, όπσο απνηππώλεηαη ζην από Ννεκβξίνπ 2019 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Βαζηιείνπ Παζιή, απνβάιινληαο ηηο 

ελάγνπζεο θαη από απηό ην ηκήκα ηνπ αθηλήηνπ ηνπο. 

2. Ζ ππ’ αξηζ. 47/2021 απόθαζε ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο, ε νπνία εθδόζεθε 

επί ηεο κε αξηζ. θαη. 115/2019 αγσγήο, κε ηελ νπνία δέρεηαη ελ κέξεη ηελ αγσγή, 

αλαγλσξίδεη θαζεκία εθ ησλ ελαγνπζώλ ζπγθπξία θαηά 50% εμ αδηαηξέηνπ επί ηνπ 

εδαθηθνύ ηκήκαηνο ηνπ επίδηθνπ αθηλήηνπ εληόο ηνπ νπνίνπ θαηαζθεπάζζεθαλ νη 

ηζηκεληέληεο βάζεηο θαη ν δξνκίζθνο, όπσο ην ηκήκα απηό απνηππώλεηαη κε ηα ζηνηρεία Γ-

Δ-Ε-Ζ-6-4-5-3-1-2-Γ ζην ζπλεκκέλν ζηελ ππό θξίζε αγσγή από Ννεκβξίνπ 2019 

ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ηνπ πνιηηηθνύ κεραληθνύ Βαζηιείνπ Παζιή, ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

266,79 ηεηξ. κέηξσλ θαη θαηαδηθάδεη ην Γήκν Λακηέσλ ζε κέξνο ησλ δηθαζηηθώλ εμόδσλ 

ησλ ελαγνπζώλ, νξίδνληάο ην ζην πνζό ησλ δηαθνζίσλ (200,00) επξώ.  

3. Σν ππ’ αξίζκ. πξώη. 18778/14-5-2021 έγγξαθν ηεο Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλόηεηαο Παύιηαλεο θαηόπηλ ηνπ ππ’ αξίζκ. πξώη. 16757/27-4-201 εγγξάθνπ καο, κε ην 

νπνίν καο δεηείηαη ε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο, δηόηη ε ελ ιόγσ 

έθηαζε είλαη δεκνηηθή. 

4. Με ηελ ππ΄αξηζκ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Γ.Α.: 6ΥΥΩΛΚ-8Τ2) απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ δηαπηζηώζεθε ε ιύζε ηεο ζρέζεο 

έκκηζζεο εληνιήο ηεο δηθεγόξνπ κε πάγηα κεληαία αληηκηζζία, θαηόπηλ εθδόζεσο ηεο ππ΄ 

αξηζκ. 1807/2020 απόθαζεο ηνπ Γ’ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

5. ην Γήκν Λακηέσλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο 

(πάγηα αληηκηζζία), ώζηε λα παξίζηαηαη ζηα Γηθαζηήξηα εθπξνζσπώληαο ην Γήκν. 

6. ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 

όπσο απηόο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ ππ΄αξηζκ. 156883 / 15-9-2020 απόθαζε 

πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-ηεξεάο Διιάδαο, πνπ δεκνζηεύηεθε 

ζην ΦΔΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  πξνβιέπεηαη κία ζέζε Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο 
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Τπεξεζίαο, Γηθεγόξνπ – Ννκηθνύ πκβνύινπ, κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ 

ρξόλνπ (πάγηα αληηκηζζία), ζηελ νπνία ππεξεηεί Ννκηθόο ύκβνπινο, ηνπ νπνίνπ ε 

ελαζρόιεζε είλαη απνθιεηζηηθά ε παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ θαη γλσκνδνηήζεσλ πξνο 

ην Γήκν Λακηέσλ θαη ηα όξγαλά ηνπ, ε θαηεύζπλζε ηνπ ρεηξηζκνύ ησλ ππνζέζεσλ από 

ηνπο άιινπο δηθεγόξνπο, ε δηεύζπλζε, επνπηεία, νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκόο θαη 

ζπληνληζκόο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Σκήκαηνο.  

ΔΠΔΙΓΗ από ηε κειέηε ηνπ θαθέινπ ηεο δηθνγξαθίαο, πξνθύπηεη όηη ζπληξέρνπλ 

ιόγνη άζθεζεο εθέζεσο θαηά ηεο άλσ απνθάζεσο ιόγσ εζθαικέλεο εξκελείαο θαη 

εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ, εζθαικέλεο θαη εθηίκεζεο ησλ απνδείμεσλ θαη ηεο απνδεηθηηθήο 

αμίαο απηώλ θαη ειιηπή αηηηνινγία, δηόηη (ελδεηθηηθά) : α) ε αλαθνξά ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηα 

απνδεηθηηθά κέζα θσηνγξαθίεο θαη αεξνθσηνγξαθίεο δελ πεξηιακβάλεη κλεία σο πξνο 

ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε πνπ απεηθνλίδνπλ θαη ην ζπγθεθξηκέλν ρξόλνο ιήςεο, νύηε αλ 

απηέο ζπλνδεύνληαη από ηερληθή έθζεζε θσηνεξκελείαο ώζηε λα ηεθκεξηώλεηαη επαξθώο 

ε απνδεηθηηθή ηνπο αμία ζηνλ ζρεκαηηζκό δηθαληθνύ πνξίζκαηνο ηνπ Γηθαζηεξίνπ (ΑΠ 

378/1997), β) ε άπνςε ηνπ δηθαζηεξίνπ σο πξνο ηνλ κάξηπξα θ. Ρεγάθε Γεώξγην ηνλ 

νπνίν θξίλεη σο αλαμηόπηζην δηα ηνλ κόλν ιόγν όηη είλαη Πξόεδξνο ηεο Κνηλόηεηαο, ρσξίο 

απηό λα ηνλ θαηαζηεί εμαηξεηέν κάξηπξα, είλαη εζθαικέλε άιισο ειιηπώο αηηηνινγεκέλε, 

γ) ην Γηθαζηήξην δελ εθηίκεζε νξζά, σο απνδεηθηηθό κέζν, ηε δήισζε ηνπ κάξηπξα 

σηεξίνπ Αζαλαζίνπ, ηέσο πξνέδξνπ θνηλόηεηαο Παύιηαλεο, ιεθζείζα ζην πιαίζην άιιεο 

δίθεο, δ), ην Γηθαζηήξην  παξά ην λόκν έιαβε ππόςε ηε καξηπξηθή θαηάζεζε ηεο 

κάξηπξνο Βαζηιηθήο ρ. Καιηζά, ε νπνία πξνζθνκίζζεθε ην πξώηνλ κε ηελ ππνβιεζείζα 

πξνζζήθε θαη ε νπνία (κάξηπξαο) ζπλδέεηαη κε ζπγγεληθό δεζκό κε εθεί 

δξαζηεξηνπνηνύκελε επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ζπκθέξνλ από ηελ έθβαζε ηεο δίθεο 

θαζηζηώληαο ηελ ειεγρόκελε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηεο. 

ΔΠΔΙΓΗ πξέπεη λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν ε άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ΄αξηζκ. 

47/2021 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 

Πποτείνεται, ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 

παξ. 1, πεξ. ηγ’,  ηε΄ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Ν. 4447/2016 (ΦΔΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από ην άξζξν 3 παξ. 1, 

πεξ. ηε’ ,  ηζ΄ θαη παξ. 2 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , ην άξζξν 10, παξ. 3  

ηνπ  Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53 / Α΄/ 11-3-2020) θαη ην άξζξν 40, παξ. 1 , πεξ. η’  ηνπ Ν. 

4735/2020 (ΦΔΚ 197 / Α’ / 12-10-2020),  ε ιήςε απόθαζεο : 

Α. Γηα ηελ άσκηση έυεσηρ - ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο -  θαηά ηεο ςπ’ 

απιθμ. 47/2021 απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Λακίαο. 
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Β. γηα ηελ παποσή εντολήρ και πληπεξοςσιότηταρ ζε δηθεγόξν ηνπ 

Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ Λακίαο, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη – γηα ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ 

Λακηέσλ – ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Λακίαο έθεζε θαηά ηεο ππ’ αξηζκ. 47/2021 

απόθαζεο Δηξελνδηθείνπ Λακίαο, λα παξαζηαζεί ζηε ζπδήηεζή ηεο, ζηε δηθάζηκν πνπ ζα 

νξηζηεί θαζώο θαη ζε θάζε πηζαλή αλαβνιή ή καηαίσζε ηεο θαη λα θαηαζέζεη πξνηάζεηο 

θαη ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζεο ηεο έθεζεο είλαη ηξηάληα εκέξεο, αξρόκελε από 

11-5-2021 θαη ιήγεη ζηηο 9-6-2021. 

 

                Ο Πποϊστάμενορ 
  

                                                                                   τος Σμήματορ Νομικήρ Τπηπεσίαρ 
 
 
 

            
         Βλάσιορ  Γ. Καπανάσιορ 
 

                                                                                   Νομικόρ  ύμβοςλορ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας - Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου».  

 
 
 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 26-11-2019 και με αριθ. κατ. 115/2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαμίας αγωγή των : 1. Ιωάννας, θυγ. Σπυρ. Θεοχάρη, 2. Αικατερίνης, θυγ. Σπυρ. 

Θεοχάρη κατά του Δήμου Λαμιέων, με την οποία ζήτησαν : α) να αναγνωρισθούν 

συγκύριες εκάστη κατά το ½ εξ αδιαιρέτου του ακινήτου αγροτεμαχίου – οικοπεδαγρού, 

εμβαδού 1.330 τετρ. μέτρων περίπου, ο οποίος βρίσκεται στη θέση «Ποτάμι», εν μέρει 

εντός του οικισμού και εν μέρει εντός της κτηματικής περιφέρειας Παύλιανης Φθιώτιδος, 

αποτυπώνεται στο συνημμένο από Νοεμβρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του 

πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Πασλή και β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος Δήμος 

Λαμιέων να αποδώσει, σε κσθεμία κατά το ½ εξ αδιαιρέτου, το καταληφθέν τμήμα του 

ακινήτου τους, εμβαδού 269,97 τετρ. μέτρων.  

Με την ως άνω αγωγή τους ισχυρίζονται ότι η πρώην Κοινότητα Παύλιανης το 

Μάΐο 2002 απέβαλε παράνομα το δικαιοπάροχο πατέρα των εναγουσών από τμήμα του 

επιδίκου ακινήτου, εμβαδού 250,00 τετρ. μέτρων, πραγματοποιώντας δια των 

προστηθέντων αρμοδίων οργάνων της εκσκαπτικές εργασίες διαμόρφωσης του ανωτέρω 
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τμήματος και εργασίες αποψίλωσης, ειδικότερα δε κατασκεύασε εντός του ακινήτου τους 

τρείς (3) τσιμέντινες τετράγωνες βάσεις διαστάσεων 5,00 χ 5,00 μ. σε απόσταση 10 

μέτρων μεταξύ τους. Η εν λόγω κατάσταση ισχυρίζονται ότι συνεχίσθηκε και μετά την 

έναρξη του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα το μήνα Ιούνιο 2019 ο εναγόμενος Δήμος 

Λαμιέων, ως καθολικός διάδοχος της πρώην Κοινότητας Παύλιανης, προέβη και σε άλλες 

εργασίες αναμόρφωσης της περιοχής, κατασκεύασε δρομίσκο εντός της ιδιοκτησίας των 

εναγουσών, εκτάσεως 19,97 τετρ. μέτρων, όπως αποτυπώνεται στο από Νοεμβρίου 2019 

τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Πασλή, αποβάλλοντας τις 

ενάγουσες και από αυτό το τμήμα του ακινήτου τους. 

2. Η υπ’ αριθ. 47/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε 

επί της με αριθ. κατ. 115/2019 αγωγής, με την οποία δέχεται εν μέρει την αγωγή, 

αναγνωρίζει καθεμία εκ των εναγουσών συγκυρία κατά 50% εξ αδιαιρέτου επί του 

εδαφικού τμήματος του επίδικου ακινήτου εντός του οποίου κατασκευάσθηκαν οι 

τσιμέντινες βάσεις και ο δρομίσκος, όπως το τμήμα αυτό αποτυπώνεται με τα στοιχεία Δ-

Ε-Ζ-Η-6-4-5-3-1-2-Δ στο συνημμένο στην υπό κρίση αγωγή από Νοεμβρίου 2019 

τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Βασιλείου Πασλή, συνολικού εμβαδού 

266,79 τετρ. μέτρων και καταδικάζει το Δήμο Λαμιέων σε μέρος των δικαστικών εξόδων 

των εναγουσών, ορίζοντάς το στο ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ.  

3. Η υπ’ αριθ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, με την οποία εγκρίθηκε η λύση της έμμισθης εντολής της 

δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1807/2020 

απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

4. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση 

έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται ενώπιον των Δικαστηρίων 

εκπροσωπώντας το Δήμο Λαμιέων. 

5. Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 156883/15-9-2020 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 4224/Β΄/30-9-2020), 

στον οποίο προβλέπεται και έχει καλυφθεί μία (1) θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), η ενασχόληση του οποίου είναι αποκλειστικά η παροχή 

νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η 

κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, 

εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.      
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6. Η με αριθ. πρωτ. 19540/19-5-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας και την παραπάνω σχετική 

γνωμοδότηση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 

47/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας.   

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιγ΄και ιε΄ του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

3, παρ. 1, περιπτ. ιη΄και ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις 

διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη 

συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη 

απόφασης : 

Α) Για την άσκηση έφεσης - ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας -  

κατά της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαμίας.   

Β) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να 

ασκήσει, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, έφεση ενώπιον του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λαμίας κατά των : 1. Ιωάννας Θεοχάρη του Σπυρίδωνος, 2. Αικατερίνης 

Θεοχάρη του Σπυρίδωνος και 3. Της υπ’ αριθ. 47/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου 

Λαμίας, να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της στη δικάσιμο που θα οριστεί, καθώς και σε 

κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπισθεί τα συμφέροντα του 

Δήμου Λαμιέων. 

Γ)  Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που 

θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-

2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)  

στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών με 

το Φ.Π.Α. (979,60 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

Γα) Για τη σύνταξη – κατάθεση έφεσης, ποσό εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ,   

Γβ) Για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας κατά 

τη συζήτηση της παραπάνω έφεσης στη δικάσιμο που στο μέλλον ήθελε ορισθεί, καθώς 



                                                  Σελίδα 4 από 4 

 

και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό εκατόν 

τριάντα (130,00)  ευρώ, 

Γγ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ποσό εκατόν τριάντα (130,00) 

ευρώ, 

Γδ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τετρακοσίων (400,00) 

ευρώ, δηλ. : 5 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 400,00 ευρώ,  

Γε) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν 

ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (189,60 ευρώ), δηλαδή : 130,00 € + 130,00 € + 

130,00 € + 400,00 € = 790,00 € χ 24% = 189,60 ευρώ. 

       

Λαμία,  19-5-2021 

 

 

     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

              Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

      Νομικός Σύμβουλος  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2021 
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας -  Παραπομπή της υπόθεσης στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων».

Τίθενται υπόψη σας:
1. Η υπ’ αριθ. 4/2002, η υπ’ αριθ. 8/2004 και η συμπληρωματική αυτών υπ’ 

αριθ. 4/2006 πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης, προσκύρωσης και τακτοποίησης 
ιδιοκτησιών του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Φθιώτιδος, οι οποίες : α) η υπ’ αριθ. 
4/2002 Πράξη Αναλογισμού κυρώθηκε εν μέρει με τη με αριθ. πρωτ. οικ. 539/24-1-2003 
απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας, η οποία ακυρώθηκε εν μέρει με τη με αριθ. πρωτ. 
11872/14-8-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) 
η υπ’ αριθ. 8/2004 κυρώθηκε εν μέρει με τη με αριθ. πρωτ. οικ. 5762/12-5-2005 απόφαση 
του Νομάρχη Φθιώτιδας και γ) η υπ’ αριθ. 4/2006 κυρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. οικ. 
2447/7-3-2007 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας, για τη διάνοιξη των οδών Κισσάβου, 
Ασωπού και πλατείας στην πόλη της Λαμίας, καθορίσθηκαν τα ακίνητα που 
ρυμοτομούνται, όπως αποτυπώνονται στο από 13-5-2002 τοπογραφικό διάγραμμα και 
αναγράφονται στον από 13-5-2002 κτηματολογικό πίνακα της ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. Ν.Α. Φθιώτιδας, 
που συνοδεύουν τις παραπάνω πράξεις αναλογισμού.
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2. Η υπ’ αριθ. 199/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η 
οποία εκδόθηκε επί της με αριθ, κατ. 2447/ΑΠ 359/10-8-2010 αίτησης ενώπιον του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας των : 1. Εμμανουήλ Νέγρη , 2. Ουρ. Τρυφωνοπούλου 
κ.λ.π. κατά του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., με την οποία καθορίστηκε προσωρινά η τιμή 
μονάδος αποζημιώσεως των οικοπεδικών τμημάτων της υπ’ αριθ. 12 ιδιοκτησίας των 
αιτούντων στο ποσό των 250,00 ευρώ ανά τ.μ. και επιβλήθηκε σε βάρος των υπόχρεων 
καθ’ ων η αίτηση η δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία προσδιόρισε : α) στο 
ποσό των 321,00 ευρώ για την παράσταση του δικηγόρου των αιτούντων και β) σε 
ποσοστό 3% επί του συνόλου της καθορισθείσας αποζημίωσης για τη σύνταξη της 
αίτησης και των προτάσεων.

3. Η από 14-12-2012 και με αριθ. ΒΑΒ 1/2013 αίτηση ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Λαμίας των : 1. Εμμανουήλ Νέγρη, 2. Ουρ. Τρυφωνοπούλου κ.λ.π. κατά του 
Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, η 
οποία ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 10-10-2017.

4. Η υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η 
οποία εκδόθηκε επί της με αριθ. κατ. 982/ΤΜ/140/21-8-2017 αγωγής του ν.π.δ.δ. με την 
επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ» κατά του Δήμου Λαμιέων, με την οποία 
υποχρεώνεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει υπέρ του ενάγοντος ν.π.δ.δ. στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων την επιδικασθείσα με τη με αριθ. 199/2012 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας δαπάνη δικηγορικής αμοιβής, ανερχόμενης στο ποσό 
των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών 
(23.943,97 ευρώ), με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης 
αγωγής δηλ. από 25-8-2017 και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης, καταδικάζεται ο 
εναγόμενος Δήμος Λαμιέων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος 
ν.π.δ.δ., τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ.

5. Η υπ’ αριθ. 5/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία 
εκδόθηκε επί της με αριθ. κατ. 137/25-10-2019 έφεσης του Δήμου Λαμιέων κατά : 1. Του 
ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ» και 2. Της υπ’ αριθ. 
143/2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 
δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν την έφεση κατά της υπ’ αριθ. 143/2019 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. Επίσης, επιβάλλει σε βάρος του 
εκκαλούντος Δήμου Λαμιέων, μειωμένα τα δικαστικά έξοδα του εφεσίβλητου ν.π.δ.δ., του 
παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας, τα οποία ορίζει σε τριακόσια (300,00) ευρώ.
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6. Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιγ' και της παρ. 2 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 
54, παρ. 1 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α ' 241/23-12-2016), τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 
1, περιπτ. ιη' και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α Ί 34/9-8-2019), τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α '53/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 
40, παρ. 1, περιπτ. Γ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020) η Οικονομική Επιτροπή
«......Γ) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων
μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά ............ Για τις περιπτώσεις των
προηγουμένων εδαφίων η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 
έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.

7. Η με αριθ. πρωτ. 19541/19-5-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 
Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.

Σημειώνεται, ότι οι τόκοι υπερημερίας που αντιστοιχούν στην επιδικασθείσα 
δαπάνη δικηγορικής αμοιβής, ποσού 23.943,97 ευρώ από 25-8-2017 (επομένη επίδοσης 
της αγωγής) έως την 13-05-2021 ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
εβδομήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (3.878,92 ευρώ) -  ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» 
υπολογισμός τόκων υπερημερίας.

Συνεπώς, ο Δήμος Λαμιέων θα πρέπει να καταβάλει υπέρ του ενάγοντος -  
εφεσίβλητου ν.π.δ.δ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το συνολικό ποσό των 
είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών (28.422,89 
ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό 27.822,89 ευρώ (επιδικασθείσα δαπάνη δικηγορικής 
αμοιβής + αναλογούντες τόκοι) πλέον ποσού εξακοσίων (300,00 + 300,00 = 600,00) 
ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα α' και β' βαθμού 
δικαιοδοσίας με την υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας 
και την υπ’ αριθ. 5/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας σύμφωνα και με την 
ως άνω γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.

Επειδή η υπ’ αριθ. 5/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας 
δημοσιεύθηκε στις 19-1-2021 και δεν έχει επιδοθεί μέχρι σήμερα στο Δήμο Λαμιέων, η 
προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως είναι έως δύο (2) 
έτη.

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 
1, περιπτ. ιγ' και της παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010), όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 1 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α' 
241/23-12-2016), τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιη' και της παρ. 2 του Ν.
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4623/2019 (ΦΕΚ A' 134/9-8-2019), τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 
(ΦΕΚ Α' 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ. 1, περιπτ. Γ του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12-10-2020), σε συνδυασμό με τη με αριθ. πρωτ. 19541/19-5- 
2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας, η λήψη 
απόφασης:

Α. Για τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 5/2021 απόφασης 
του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

Β. Για την παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή 
υπέρ του ενάγοντος -  εφεσίβλητου ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΛΑΜΙΑΣ» στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του συνολικού ποσού των είκοσι οκτώ 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών (28.422,89 ευρώ), το 
οποίο αντιστοιχεί σε 23.943,97 € (επιδικασθείσα δαπάνη δικηγορικής αμοιβής), 3.878,92 
€ (αναλογούντες τόκοι του διαστήματος από 25-8-2017 έως 13-5-2021) και 600,00 € 
(δικαστικά έξοδα α' και β' βαθμού δικαιοδοσίας) σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 
143/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας και της υπ’ αριθ. 5/2021 
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας.

Λαμία, 19-5-2021

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Νομικής-¥τπρρ£σίας

Βλάσ ΐόςΠ Καροι^σ ιος  
Νομικός ΓΟρβουλος
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21/5/2021 ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Anoers'f >.ιή en 
Τηλέφ ω νο/ί
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Υπα^χώρπσπ Γΐκτύπω ^ ^

Εώς Ημέρες

Αποτέλεσμα υπολογισυοϋ συμβατικού (συμφωνηθέντος) τόκου

Από

25 /08 /2017  30/04/2019  614

Αρχικό ή Υπολειπόμενο 
κεφάλαιο
23 .943 ,97

Ποσοστό
Τόκου

6,00%

Τόκοι
Περιόδου

2.416 ,70

Καταβολή

0,00

Σύνολο Υπολειπόμενων 
Τόκων

2 .416 ,70

Υπολειπόμενο
Κεφάλαιο
23 .943 ,97

Έναρξη Περιόδου: 25/08/2017
Λήξη Περιόδου: 30/04/2019
Σύνολο Ημερών: 614
Αρχικό Κεφάλαιο: 23.943,97
Καταβολές: 0,00
Υπολειπόμενο Κεφάλαιο: 23.943,97
Υπολειπόμενοι Τόκοι Υπερημερίας: 2.416,70 
Συνολικό Υπολειπόμενο Ποσό Κεφαλαίου και Τόκου: 26.360,67

Για αποστολή ελλείποντος κειμένου ή διαγράμματος η πίνακα με e-mail ή fax & τεχνική βοήθεια στα τηλ.210-6994830-2 η fax: 210-6920560 ή e-mail: nomos@intrasoft-intl.com
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21/5/2021 ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ϊΙΒΪΙ ΟΤΓί
Fax  ε π ικ ο ιν ω ν ία ς

ΝΕΑ i ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ &  ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ & ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ [ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ I ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΚΩΝ | FORUM | ΕΞΟΔΟΣ | ΜΕ

Επιστροφή-
Υπαναχώρηση

Έναρξη Περιόδου: 01/05/2019
Λήξη Περιόδου: 13/05/2021
Σύνολο Ημερών: 744
Αρχικό Κεφάλαιο: 23.943,97
Καταβολές: 0,00
Υπολειπόμενο Κεφάλαιο: 23.943,97
Υπολειπόμενοι Τόκοι Υπερημερίας: 1.462,22
Συνολικό Υπολειπόμενο Ποσό Κεφαλαίου και Τόκου: 25.406,19

Για αποστολή ελλείποντος κειμένου ή διαγράμματος ή πίνακα με e-mail ή fax & τεχνική βοήθεια στα τηλ.210-6994830-2 ή fax: 210-6920560 ή e-mail: nomos@mtrasoft-intl.com
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Αποτελεσμα υπολογισμού συμβατικού (συμφωνηθέντος) τόκου
ΡΕϊοΓύπωϊ̂ ^

Από Εώς Ημέρες Αρχικό ή Υπολειπόμενο 
κεφάλαιο

Ποσοστό
Τόκου

Τόκοι
Περιόδου Καταβολή Σύνολο Υπολειπόμενων 

Τόκων
Υπολειπόμενο

Κεφάλαιο
01 /05/2019 13/05/2021 744 23 .943 ,97 3,00% 1.462,22 0,00 1.462,22 23 .943 ,97
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Κακανά Ζωή 
Αρ. Τηλ.: 22313 51552 
Email: kakana@lamia-city.gr 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 105721 του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» 

 
Χρηματοδότηση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, με Κ.Α. 

64.7323.0005 
Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος :  20REQ007532473 
Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»  
Δαπάνη μετά την  έκπτωση  χωρίς ΦΠΑ 24% : 26.155,75 € (32.433,13 € με το ΦΠΑ) 
 

 
Στις 03-03-2021 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με 

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού μελέτης 62.000,00 € 
(με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 
2735/26-01-2021 διακήρυξη και την αριθ. 40/2018 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
117/2021 (ΑΔΑ: ΨΚΑΟΩΛΚ-ΩΚΓ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των 
συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Πίνακα 
παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».  
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Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης και συνέταξε το από 
03-03-2021 1ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 
Προσφοράς). 

Με την αριθµ. 229/2021 (ΑΔΑ: 9ΨΖ9ΩΛΚ-7ΨΜ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 03-03-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος o οικονομικός φορέας «ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 184016, η οποία προσέφερε ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα εννέα τοις εκατό (47,69%) επί των τιμών 
του τιμολογίου της μελέτης.  

Με το από 01/04/2021 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
κοινοποιήθηκε  σε  όλες  τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις  που έλαβαν  μέρος  στη 
δημοπρασία η ως  άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Με το από 13/04/2021 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,  
ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών σύμφωνα με 
το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.  

Με το από  21/04/2021  μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ του 
προσωρινού μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και συγχρόνως εμπρόθεσμα προσκομίσθηκαν και τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.   

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

ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο  Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης δημοπρασίας.  

 
Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 17-05-2021 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

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

 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για : 

 
1. Την έγκριση του από 17-05-2021 Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ», με 
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 105721. 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΤΣΩΝΗ 
ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ” με   Α.Α. Προσφοράς–ΕΣΗΔΗΣ: 184016 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα επτά και εξήντα εννέα τοις εκατό (47,69%)  επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
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3. Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με 
το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση των Δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από 17-05-2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Ε.Δ. 
Φ. Έργου 

 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 
 

Ζωή Κακανά 
Πολιτικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος Οδοποιίας & 
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

 
 
 
 
 

Ρίζος Σωτήριος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός   



 

 

 
Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση 
αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας». 
 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
 
1. Η μελέτη του έργου με αριθμό 41/2017 συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών και 

Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων  με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται 
σε 285.000,00 €  μαζί με τον Φ.Π.Α. 

2. Με την αριθμ. 1656/13-06-2018 (ΑΔΑ:Ω95Ρ7ΛΗ-8ΡΓ) απόφαση Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2021 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0006173043. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1 και  
κωδικό εναρίθμου 2018ΣΕ08210017. 

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

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

6. Την 07/04/2020  υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτοκόλλου 14199 σύμβαση για ποσόν 
146.983,00€ με τον Φ.Π.Α., με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα (210) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 02/11/2020. 

7. Με την αρ. 297/2020 (ΑΔΑ:6ΚΖΟΩΛΚ-ΘΤ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως               
02-03-2020. 

8. Με την αριθμ. 464/2020 (ΑΔΑ:ΨΕΩΛΩΛΚ-ΜΔΛ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σε 
ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 146.983,00€ με Φ.Π.Α. 

9. Με την αριθμ. 264/2021 (ΑΔΑ:609ΔΩΛΚ-3ΨΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε., επί πλέον ποσού 5.764,21€ έναντι του 
συμβατικού ποσού και του ποσού του 1ου Α.Π.Ε., ήτοι ποσού 152.747,21€ με Φ.Π.Α.  
Το ποσό των 5.764,21€  αντιστοιχεί στην αποζημίωση για την αποκατάσταση των 
ζημιών που προκλήθηκαν στο έργο από τα πλημμυρικά φαινόμενα της 19-09-2020 
(καιρικό φαινόμενο Ιανός) που έπληξαν την περιοχή.  

10. Στις 12-03-2021 εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα με την οποία 
το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 02-03-2021. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



11. Στις 18-05-2021 εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των Τελικών Επιμετρήσεων. 
12. Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια της προσωρινής 
παραλαβής του έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη 
που είναι τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως. 

13. Την 19-05-2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το 
πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται 
κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα : 

 
Τακτικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Ευθυμία  Καραγκούνη Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
3 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Πανωραία Καραντζάβελου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
2 Ιωάννης Γκέτσιος Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ 
3 Βασιλική Φυτά  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού 
δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας»», συνολικής δαπάνης 152.747,21€ με Φ.Π.Α €, η οποία 
θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 
Τακτικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Ευθυμία  Καραγκούνη Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
2 Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
3 Ζωή Κακανά Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά μέλη 
Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα              

1 Πανωραία Καραντζάβελου Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ 
2 Ιωάννης Γκέτσιος Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ 
3 Βασιλική Φυτά  Αρχιτέκτων Μηχ/κός ΠΕ 
 
 

-05-2021 
 Η συντάξασα 

     -05-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

     -05-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

 
 







ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια: Ρουχά Αλεξία  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Εισήγηση  

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού των εδαφών του έργου : «Αποκατάσταση τμήματος 
αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση  της 
επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016 (χαρακτηρισμού των εδαφών) του 
έργου «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. 
Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού 36.500,00€, αναδόχου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

 
Ιστορικό: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 151, του Ν. 4412/2016, προβλέπεται η 
σύσταση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εδαφών που κατασκευάζεται το έργο. Η 
επιτροπή ορίζεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από δύο ή περισσότερους 
τεχνικούς υπαλλήλους. Ο ορισμός της επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταμένη αρχή, η 
οποία μπορεί να ορίσει και άλλον υπάλληλο να συμμετέχει στο έργο της επιτροπής. Η 
προϊσταμένη αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για επανέλεγχο και 
χαρακτηρισμό εδαφών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να γίνει χαρακτηρισμός των εδαφών του  
έργου : «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. 
Γοργοποτάμου», πρέπει να γίνει σύσταση επιτροπής με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
                             

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Τη λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των εδαφών του  έργου : 
«Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. 
Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού 36.500,00€, αναδόχου ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

Στην παραπάνω Επιτροπή ορίζονται από την Υπηρεσία μας ως μέλη ο προϊστάμενος του 
τμήματος οδοποιίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της   Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων, κος Ρίζος Σωτήριος και η επιβλέπουσα του έργου κα Ρουχά Αλεξία. 
 
 

Λαμία,  – 05 – 2021 
Η συντάξασα 

 
 
 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά  
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.,  Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 05 – 2021 
Ο Πρ/νος Τμήματος Οδοποιίας & 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 05 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΚ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ» αναδόχου Κ/Ξ 
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 43/2011 

(ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)  μελέτη προϋπολογισμού 121.000,00 
€ με ΦΠΑ. 

2. Με την αριθ. πρωτ. 9832/14-05-2014 Απόφαση του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ το εν λόγω έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου 
186574. 

3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 31-03-2015 και με την αριθ. 154/2015 
(ΑΔΑ:ΒΝ6ΩΩΛΚ-ΡΡΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως 
ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ Ι.  

4. Την 10-06-2015 υπογράφηκε η αριθμ. 33068 σύμβαση για ποσό 61.814,38 Ευρώ 
με Φ.Π.Α. με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες 
ήτοι μέχρι 6-11-2015. 

5. Με την αρ. 4984/6-7-2016 (ΑΔΑ:Ω9654653ΠΓ-ΔΒ1) απόφαση του Γεν. Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ»  (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 
186574) μεταφέρεται στο Π.Α.Α. 2014-2020. 

6. Με τις αριθ. 518/2015 (ΑΔΑ:ΩΥΖΩΩΛΚ-Δ02), 559/2015 (ΑΔΑ:6Ι3ΖΩΛΚ-6Υ7), 
222/2016 (ΑΔΑ:7ΙΘΚΩΛΚ-ΩΧΔ), 359/2017 (ΑΔΑ:7ΔΞΘΩΛΚ-8ΟΡ), 117/2018 
(ΑΔΑ:6ΔΟΤΩΛΚ-ΑΑΛ), 294/2018 (ΑΔΑ:6Θ0ΠΩΛΚ-ΞΜΑ) και 376/2018 
(ΑΔΑ:6ΞΛΞΩΛΚ-ΞΟ9)   Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση 
παράτασης γενικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι         
13-10-2018.  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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7. Με την αριθ. 524/2017 (ΑΔΑ:67ΠΛΩΛΚ-ΒΕΓ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου, συνολικού 
ποσού 72.291,68 Ευρώ με ΦΠΑ. 

8. Με την αριθ. 253/2018 (ΑΔΑ:6ΒΥΓΩΛΚ-Θ73) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου συνολικού ποσού 72.291,68 Ευρώ με ΦΠΑ. 

9. Με με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: 65Γ0ΩΛΚ-ΜΝΘ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών 
του έργου συνολικού ποσού 66.895,46  Ευρώ με ΦΠΑ. 

10. Για το έργο εκδόθηκε η από 12-10-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, 
σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 12-10-2018. 

11. Με την υπ’ αριθμ 34241/28-8-2019 αίτηση της αναδόχου κ/ξίας υπεβλήθη η τελική 
επιμέτρηση του έργου, η οποία θεωρήθηκε την 24/9/2019. 

12. Με την υπ’ αριθμ 15789/21-4-2021 αίτηση της αναδόχου κ/ξίας υπεβλήθη ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του έργου. 

 
 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
1. Με την αριθμ. 244/2020 (ΑΔΑ:Ψ897ΩΛΚ-4ΕΣ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου. 

2. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   
την 14-05-2021.  

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 
Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ», 
αναδόχου Κ/Ξ ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

 
 

-05-2021 
 Η συντάξασα 

     -05-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

     -05-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Συντάξας: 
Γκέτσιος Ιωάννης  / Αρχιτέκτων Μηχανικός 
gketsios@lamia-city.gr , Τηλέφωνο :2231351546 

 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: Επισκευή Κοινοτικών 

Καταστημάτων 
 

Εισήγηση 
Προς την Οικονομική Επιτροπή   

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
 

 H με αρ. 53/2018 μελέτη του έργου  που  εγκρίθηκε στις 13/9/2018 

 Η με αρ. 276/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω έργου. 

 Η με αρ. .399/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για 
την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου. 

 Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 
25/10/2018 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Λ. ΚΙΤΣΟΣ 
ΑΤΕ που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,08% επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

 Την αρίθ. 480/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για 
την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης για το έργο. 

 Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 
9/1/2019 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 Η με αρ. 12/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με 
ΑΔΑΜ:19AWRD004531662 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης για 
το υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου.  

 Η με αρ.. 399/9400/13-02-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Δ/νση Διοίκησης (με ΑΔΑ: 69Φ2ΟΡ10-4ΝΘ) με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της αρίθ.12/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Η με αρ. 13080/1-04-2019 σύμβαση ανέρχεται στη δαπάνη των 50.300,64 Ευρώ 
με αναθεώρηση και απρόβλεπτα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 Η με αρ. πρωτ. 13080/01.04.2019 εργολαβική σύμβαση του έργου με τον 
ανάδοχο. 

 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 7η Νοεμβρίου του έτους 2019 σύμφωνα με 
την από 15.11.2019 βεβαίωση περαίωσης. 

 Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια παραλαβής του 
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έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι 
τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.  

 Την 17.05.2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της 
εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα 
ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον 
παρακάτω πίνακα: 

Τακτικά Μέλη 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 
Μετά τα παραπάνω, 

 
προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής 

Παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου:  Επισκευή Κοινοτικών 
Καταστημάτων, αναδόχου Λ. Κίτσος Α.Τ.Ε. , προϋπολογισμού 120.000,00€ (με ΦΠΑ), η 
οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 
Τακτικά Μέλη 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 

O συντάξας 
 

Γκέτσιος Ιωάννης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 
 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Συντάξας: 
Γκέτσιος Ιωάννης  / Αρχιτέκτων Μηχανικός 
gketsios@lamia-city.gr , Τηλέφωνο :2231351546 

 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: Αποπεράτωση 3ου ορόφου 
Δημαρχείου 

Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή   
 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
 

 Η μελέτη με αρ. 72/2019 και τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 3ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου 
Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

 Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και την αρ. Π1/678/26-3-13 
Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές 
αίτημα με τον ΑΔΑΜ 19REQ005282565 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 
19REQ005384899 2019-08-02.  

 Η με αρ. 562/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

 Η απόφαση 350/26-11-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με 
την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου του θέματος. 

 Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19-12-
2019 και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση (44,36%) τοις εκατό 
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 Η με αρ. 403/23-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων για την έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου. 

 Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-01-
2020 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 Η με αρ. 47/28-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων 
με ΑΔΑΜ 20AWRD006242364 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης 
του έργου – κατακύρωση αναδόχου 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
Έργου. 
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 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7331.0047. 

 Η με αριθμ. πρωτ. 7446 / 13-02-2020 Σύμβαση του έργου, με ανάδοχο την 
εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και  η συμβατική 
προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

 Η με αρ. πρωτ. 31719 / 21-08-2020 Συμπληρωματική  Σύμβαση του έργου. 

 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 10.11.2020 σύμφωνα με την από 
20.11.2020 βεβαίωση περαίωσης. 

 Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια παραλαβής του 
έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι 
τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.  

 Την 17.05.2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της 
εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα 
ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
 

Τακτικά Μέλη 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 
 
 
 

Μετά τα παραπάνω, 
 

προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 του έργου Αποπεράτωση 3ου ορόφου 
Δημαρχείου, αναδόχου Προβόπουλος Γεώργιος, προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΦΠΑ), 
η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 
Τακτικά Μέλη 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 
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Αναπληρωματικά μέλη 

 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 

O συντάξας 
 
 

Γκέτσιος Ιωάννης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Συντάξας: 
Γκέτσιος Ιωάννης  / Αρχιτέκτων Μηχανικός 
gketsios@lamia-city.gr , Τηλέφωνο :2231351546 

 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου: Επισκευές Συντηρήσεις 
Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου,  

 
Εισήγηση 

Προς την Οικονομική Επιτροπή   
 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  
 

 Η μελέτη με αρ. 43/2018 και τίτλο «Επισκευές , Συντηρήσεις, Αποκαταστάσεις, 
Παιδικών Χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου »  που θεωρήθηκε 
από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα 
τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

 Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και η υπ’ αρ. Π1/678/26-3-13 
Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης- Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών - 
Μεταφορών & Δικτύων, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές 
αίτημα με τον ΑΔΑΜ 18REQ003343463 /24.5.2017 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 
18REQ003377286.  

 Η υπ’ αρ. 77/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 

 Η απόφαση 365/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του έργου. 

 Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 
16.11.2018 και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε η Κ/Ξ 
Στεργιόπουλος Χρήστος, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  πενήντα εννέα 
και εννέα εκατοστά, τοις εκατό (59,09%)  επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 Η με αρ. 497/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την 
έγκριση του 1ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου. 

 Το 2ο Πρακτικό (29.03.2019) της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 Η με αρ. 912019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με 
ΑΔΑΜ 19AWRD004900749 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης για 
το υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. 
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 Η με αρ. πρωτ. 2254/54448/15.04.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: ΩΖΡ4ΟΡ10ΓΚΕ), με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 91/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
Έργου. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ / Π.Ε., με Κ.Α. 30.7332.0006 με 
ποσό 234.000,00€. 

 Η με αρ. πρωτ. 21561/27.05.2019 εργολαβική σύμβαση του έργου με τον 
ανάδοχο. 

 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 26η Μαρτίου του έτους 2020 σύμφωνα με 
την από 26.03.2020 βεβαίωση περαίωσης. 

 Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν.4412/2016, για τη διενέργεια παραλαβής του 
έργου, η προϊσταμένη αρχή ορίζει την επιτροπή παραλαβής με μέλη που είναι 
τεχνικοί υπάλληλοι και επιλέγονται κατόπιν κληρώσεως.  

 Την 17.05.2021 διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη μελών που θα 
συγκροτήσουν την Επιτροπή Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το πρακτικό της 
εν λόγω κλήρωσης, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης 
Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τα 
ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται κατά σειρά κλήρωσης στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
 

Τακτικά Μέλη 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 
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Μετά τα παραπάνω, 
 

προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής  
του έργου Επισκευές Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, 
Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου, αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, προϋπολογισμού 
425.000,00€ (με ΦΠΑ), η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 

 
 
 
 

Τακτικά Μέλη 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Ευθυμία Καραγκούνη Πρόεδρος 

2 Αλεξία   Ρουχά Μέλος 

3 Ιωάννα  Σερεμέτη  Μέλος 

 
Αναπληρωματικά μέλη 

 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1  Αγγελική Μακρυγιάννη  Πρόεδρος 

2 Βασιλική    Φυτά     Μέλος 

3   Ζωή Κακανά  Μέλος 

O συντάξας 
 
 

Γκέτσιος Ιωάννης  
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ  & 
ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

 

  

   
                                      
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  
Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» (έλεγχος δικαιολογητικών και 
κατακύρωση αποτελέσματος)  προϋπολογισμού μελέτης ( 73.400,00€ με ΦΠΑ24%) 

 

Την 12/04/2021 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης 
της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο:  
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 
73.400,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με  όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. 
πρωτ.12340/30-03-2021 Διακήρυξη και την αριθμ. 25/2021 Μελέτη των Διευθύνσεων: Υποδομών 
& Τεχνικών Έργων, Διοικητικών Υπηρεσιών, Σχεδιασμού Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

Με την αριθ. 325/27-04-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , αποφασίστηκε 

Α. Η έγκριση του από 15-04-2021,  1ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς, οικονομικής προσφοράς & ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου) για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

Β.  Η ανάδειξη του φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ.- ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.», με διεύθυνση Παπαμαύρου και 
Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 999693840, ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», με οικονομική προσφορά 
73.160,00 € (μετά ΦΠΑ 24%), διότι η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως βάσει 
βέλτιστης σχέσεως ποιότητος – τιμής με ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΟΠ=1 
και ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΠ=100, και έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ 
Οικον. Προσφορά 

(πλέον ΦΠΑ 24%) 

Οικον. Προσφορά 

( μετά ΦΠΑ 24%) 

1 ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 59.000,00 € 73.160,00 € 
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   Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε  στον προσωρινό ανάδοχο, κατά της 
ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο χρόνο καμία ένσταση. Στη συνέχεια 
του  απεστάλη η αρ.πρωτ.18208/11-05-2021 πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης .  

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης με 
αρ.πρωτ. 18432/12 -05-2021 και παραδόθηκε στην επιτροπή. 

 Εν συνεχεία, η Επιτροπή προέβη, στη συνεδρίασή της στις 17 Μαΐου 2021, στην αποσφράγιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ως εξής:  

Αρχικά ο φάκελος ελέγχθηκε ως προς την ακρίβεια των στοιχείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη. Ακολούθως η επιτροπή προέβη στη μονογραφή των δικαιολογητικών που 
προσκομίστηκαν και στον έλεγχο αυτών, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Κατά τον έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης της «ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. 
Ο.Ε.» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα έγγραφα ως αυτή 
ορίζει και διαμορφώθηκε ο συνημμένος πίνακας, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος πρακτικού. 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις  17/05/2021  το 2ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού.   

 

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 17-05-2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών για 
το έτος 2021,που αφορά στην υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ», και σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.1 στ.i και ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και τους όρους της διακήρυξης. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Η έγκριση του από 17-05-2021,  2ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών και κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
 
Β. Η κατακύρωση στον φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» με διεύθυνση Παπαμαύρου και 
Γιαννιτσιώτη Λαμία - ΤΚ 351 33, τηλ.: 2231020000, fax: 2231047147, ΑΦΜ: 999693840 ΔΟΥ 
Λαμίας, της υπηρεσίας: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» με 
οικονομική προσφορά 73.160,00 € (μετά ΦΠΑ 24%), διότι κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού και 
εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
πρακτικού. 
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 25/2021 Μελέτη, η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 00.6167.0007 του 
προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων. 
 
Επισημαίνεται ότι κατά της  απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου αυτού. Πέραν από 
την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 και την 
παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης.  Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
-2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού        
 
 

 Λαμία,        /   /2021 Λαμία,         /   /2021 Λαμία,   /   /2021 
        Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

          
    
 
    
 
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
   Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 



          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών -  Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: 

  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου φωτισμού Δ.Ε. Λαμίας» 
 

Π ρ ο ς  
την Οικονομική Επιτροπή 

 
       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της 
παρ. 1 στ i και ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η λήψη 
απόφασης για: 

Α. την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου φωτισμού Δ.Ε. Λαμίας», προϋπολογισμού 
195.535,85 € με Φ.Π.Α. 24% με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.  

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 102/2020 μελέτης  της Διεύθυνσης  Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου, για την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
εορταστικού διάκοσμου φωτισμού Δ.Ε. Λαμίας», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για 
την προμήθεια: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου φωτισμού Δ.Ε. 
Λαμίας». 
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ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Είδος: Ανάθεση έργων-
προμηθειών-υπηρεσιών-
μελετών  

Τμήμα Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων  Θεματική: Οικονομική Ζωή 
Ταχ. Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3 
Πληρ: Α. Μακρυγιάννη 
Τηλ:  2231551525 
e-mail: makrigianni@lamia-city.gr 

  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβασης,  αναφορικά με την υπηρεσία: 
«AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020 - 2021», ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης 

 
Στις 28/04/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, 
για την υπηρεσία: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021», προϋπολογισμού μελέτης 
39.130,00 € και με 15% προαίρεση ήτοι 44.999,50€  (τα ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση 
Φ.Π.Α.). 

Οι όροι του διαγωνισμού  περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 14649/14-4-2020 διακήρυξη (αριθ. 
13/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολ. Προστασίας) και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 161/07-
04-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού υπογράφτηκε η με αρ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβαση   
διάρκειας ενός έτους με τον οικονομικό φορέα ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ, που εδρεύει στη Δράμα, δ/νση 
Θ. Αθανασιάδη 31-33, ΤΚ 66100 με Α.Φ.Μ. 800429918, Δ.Ο.Υ. Δράμας, τηλ.:2521031000, στην οποία 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την για την υπηρεσία: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 2020-
2021» με την αρ.249/16-6-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο οικονομικός φορέας ΑΦΟΙ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΓΑ, ΑΦΜ: 
094029251, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, δ/νση Μεσογείων 71 & Ηλιάδος 36, Αθήνα, τηλ: 210 7454000 ως 
ασφαλιστικός πράκτορας αυτής. Ποσό σύμβασης χωρίς προαίρεση 25.002,00€ και με συνολικό ποσό 
προαίρεσης 15% ήτοι 28.752,30€. Διάρκεια ισχύος της σύμβασης από 01/07/2020 έως 30/06/2021. 

Στις 12/05/2021 η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας, απέστειλε στο τμήμα προμηθειών το αρ. 18357/12-5-
2021 αίτημα ασφάλισης ενός καινούργιου επιβατικού οχήματος με αριθ.κυκλ. ΚΗΗ 7088 

Στις 17/05/2021 η Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου, απέστειλε στο τμήμα προμηθειών αίτημα 
ασφάλισης ενός καινούργιου σαρώθρου με αριθ. πλαισίου WK3442231M4200381. 

Με το αρ. πρωτ.: 19670/20-05-2021 έγγραφό του, το Τμήμα Προμηθειών, υπέβαλε αίτημα ασφάλισης 
των ανωτέρω και ενημέρωσης για την απαιτούμενη δαπάνη, προς την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ η 
οποία είναι ανάδοχος της υπηρεσίας: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021», για τα 
οχήματα του Δήμου. 
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Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ απέστειλε την από 20/05/2021 οικονομική προσφορά σύμφωνα με 
την οποία η απαιτούμενη δαπάνη για την ασφάλιση των ανωτέρω  από 26/05/2021 έως και 
30/06/2021 έχει ως εξής: 

α/α  Αρ. Κυκλ. Είδος Οχήματος ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ Κόστος Ασφάλισης 

1 ΚΗΗ 7088 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 15,00€ 

2 ----- ΣΑΡΩΘΡΟ ----- 30,00€ 

Σύμφωνα με το άρθρο 4.5 της αριθμ.πρωτ. 14649/14-4-2020 διακήρυξης για την υπηρεσία 
«AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021»:  «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου.  

Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα 
διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία και 
επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία. Προβλέπεται 
δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Λαμιέων, για την δέσμευση του αναδόχου παρόχου υπηρεσιών, να 
συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του υπ΄αρ. 13/2020, τεύχους της μελέτης του 
Δήμου Λαμιέων, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με τιμή μονάδας, την προσφερόμενη τιμή μονάδας στις 
αρχικές ποσότητες και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Δηλαδή ο ανάδοχος δεσμεύεται, στα 
πλαίσια του δικαιώματος προαίρεσης, να ασφαλίσει, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την αρμόδια 
Υπηρεσία και οποιοδήποτε επιπλέον όχημα και μηχάνημα έργου περιέλθει καθοιονδήποτε τρόπο, στην 
κυριότητα του Δήμου και θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, πέραν 
αυτών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην διακήρυξη πίνακα, για το χρονικό διάστημα από της 
αναγγελίας προς αυτόν, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του 
ζητηθούν, με τους ίδιους όπως αυτοί προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη όρους και με την 
προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς θα παραμείνει και για τα επιπλέον οχήματα ή μηχανήματα έργου 
σταθερή και αμετάβλητη για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς καμία και για κανένα λόγο 
αναθεώρηση και μέχρι του ποσού της προαίρεσης». 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της αρ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβασης για την υπηρεσία 
«AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020-2021»: «Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη 
διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου.  Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα διακοπής της ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων που αποσύρονται από την κυκλοφορία 
και επέκτασης της ασφάλισης σε νέα αυτοκίνητα τα οποία θα θέτει σε κυκλοφορία. Προβλέπεται 
δικαίωμα προαίρεσης του Δήμου Λαμιέων, για την δέσμευση του αναδόχου παρόχου υπηρεσιών, να 
συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων αυτών του υπ΄αρ. 13/2020, τεύχους της μελέτης του 
Δήμου Λαμιέων, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με τιμή μονάδας, την προσφερόμενη τιμή μονάδας στις 
αρχικές ποσότητες και τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Δηλαδή ο ανάδοχος δεσμεύεται, στα 
πλαίσια του δικαιώματος προαίρεσης, να ασφαλίσει, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από την αρμόδια 
Υπηρεσία και οποιοδήποτε επιπλέον όχημα και μηχάνημα έργου περιέλθει καθοιονδήποτε τρόπο, στην 
κυριότητα του Δήμου και θα τεθεί σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, πέραν 
αυτών που περιλαμβάνονται στον συνημμένο στην διακήρυξη πίνακα, για το χρονικό διάστημα από της 
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αναγγελίας προς αυτόν, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του 
ζητηθούν, με τους ίδιους όπως αυτοί προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη όρους και με την 
προϋπόθεση ότι η τιμή προσφοράς θα παραμείνει και για τα επιπλέον οχήματα ή μηχανήματα έργου 
σταθερή και αμετάβλητη για όλο το διάστημα της σύμβασης, χωρίς καμία και για κανένα λόγο 
αναθεώρηση και μέχρι του ποσού της προαίρεσης. Ο ανάδοχος δεν θα δέχεται οποιαδήποτε δήλωση 
ατυχήματος παρά μόνο από την αρμόδια υπηρεσία  (Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου Λαμιέων – Γραφείο Κίνησης). Στην περίπτωση νέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου η 
ασφάλιση τους θα γίνεται στην εμπορική αξία αυτών.» 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης 
ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης. Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με μονομερή 
δήλωση (απόφαση) της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλυφτούν οι 
επιπλέον προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, στην προκειμένη περίπτωση η προσθήκη 
ενός καινούργιου επιβατικού της δημοτικής αστυνομίας με αριθ.κυκλ. ΚΗΗ 7088 και ενός σαρώθρου 
αριθ. πλαισίου WK3442231M4200381 στον στόλο των οχημάτων του. Το χρονικό διάστημα 
ενεργοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της 
σύμβασης. 

Τα στοιχεία του σαρώθρου και το αντίστοιχο ποσό που διαμορφώνει την δαπάνη λόγω δικαιωμάτων 
προαίρεσης απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:  

 

α/α  Αρ. Κυκλ. Είδος Οχήματος ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ Κόστος Ασφάλισης 

1 ΚΗΗ 7088 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 15,00€ 

2 ----- ΣΑΡΩΘΡΟ ----- 30,00€ 

 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη: 
- Την αρ. πρωτ.: 14649/14-4-2020 διακήρυξη 
- Την αρ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβαση   
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα της παραγράφου 1α του άρθρου 132 
- Την αριθμ. 249/16-06-2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης της 

υπηρεσίας: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020 - 2021» στον οικονομικό φορέα: «ΑΦΟΙ 
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ» (ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της «ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΕΓΑ» ως Ασφαλιστικός Πράκτορας αυτής, βάσει της από 05/12/2014 σύμβασης 
πρακτορεύσεως που κατατέθηκε με την προσφορά του στον διαγωνισμό 

- Το αρ. πρωτ.: 19670/20-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών 
- Την από 20/05/2021 υποβληθείσα από τον ανάδοχο οικονομική προσφορά  

Εισηγείται 

Την τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 9 αυτής), 
ανάμεσα στο Δήμο Λαμιέων και στον φορέα: «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ ΑΕ» (ο οποίος ενεργεί στο όνομα και 
για λογαριασμό της εταιρείας ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΕΓΑ, ως ασφαλιστικός πράκτορας αυτής), όπως 
νόμιμα εκπροσωπούνται, που αφορά στην υπηρεσία: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2020 - 
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2021». Η τροποποίηση θα γίνει ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης ποσού 45,00 ευρώ, (τα 
ασφάλιστρα δεν υπόκεινται σε επιβάρυνση Φ.Π.Α.) και κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
καλυφτούν οι επιπλέον προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου στην προκειμένη 
περίπτωση η προσθήκη ενός καινούργιου επιβατικού της δημοτικής αστυνομίας με αριθ.κυκλ. ΚΗΗ 
7088 και ενός καινούργιου σαρώθρου με αριθ. πλαισίου WK3442231M4200381 στον στόλο των 
οχημάτων του. Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει 
το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Η δυνατότητα τροποποίησης είναι επιτρεπτή σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και επίσης προβλέπεται από τους 
όρους διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ.: 24273/30-06-2020 σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά υπογραφεί. 

 
Λαμία 21.05.2021  Λαμία 21.05.2021 

Η αν/τρια Προϊσταμένη 
Δ/νσης Περιβάλλοντος  

 Ο Αρμόδιος Εντεταλμένος 
Δημ.Σύμβουλος 

 
 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α 

 Κων/νος Ξεφλούδας 

 



  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Άρθρου 100 Ν.3852/2010 
 

 

 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 1/15 

  

  

  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  

  

  

««ΦΦοο..ΔΔ..ΣΣ..ΑΑ  ΣΣττεερρεεάάςς  ΕΕλλλλάάδδααςςΑΑ..ΕΕ»»   

  ««  ΔΔήήμμοουυ  ΛΛααμμιιέέωωνν  »»   

γγιιαα  ττηηνν    

  

««Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τον Περιφερειακό 

ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων»» 
  

   

 

 

 

 

 

[ΘΗΒΑ Ιούνιος  2021]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN 

«  Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας από τον Περιφερειακό 

ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων» 

Στη Θήβα, σήμερα την 1/6/2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

1. Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς 

Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ  με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» που εδρεύει στην Θήβα, οδός Π. Δράκου 11 & 

Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361 (ΔΟΥ Θηβών)  όπως εκπροσωπείται στη 

παρούσα νόμιμα από τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Δ. Αναστασίου  

2. Του Δήμου Λαμιέων  που εδρεύει   στην Λαμία με ΑΦΜ 997947640 (ΔΟΥ 

Λαμίας) όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο 

Καραΐσκο.  

  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

 

1. Τα άρθρα 225-247 του ν.4555/2018 «…. Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ …(Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι). 

2. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το 

άρθρο 225 αυτού. 

3. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του ν. 4555/2018. 

4. Το άρθρο 132 του ν.4714/2020 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών 

συμβάσεων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού»  

5. Το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4690/2020 « Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».  

6. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 

παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και 

μεταφοράς των στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους 

ενότητας. 



  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Άρθρου 100 Ν.3852/2010 
 

 

 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 3/15 

7. Την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ1909/β’/22-12-2003), την ΚΥΑ 2527/2009 

(ΦΕΚ85/Β), τα άρθρα 225 έως 247 του ν.4555/2018 και κάθε άλλη  διάταξη 

σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ 

8. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών) ) και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 6 αυτού. 

9. Την υπ’ αρ. 1353/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

10. Την υπ’ αρ. 1355/2018 απόφαση του Τμήματος Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

11. Την υπ’ αρ. ΧΧΧ/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του Περιφερειακού 

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεά Ελλάδας Α.Ε. με τις οποίες συμφωνούνται και γίνονται 

αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

12. Την με αριθ. ΧΧΧ/2021 απόφαση της Oικονομικής Eπιτροπής του Δήμου 

Λαμιέων με θέμα «α. Ανάθεση υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς 

μέρους των στερεών αποβλήτων και καθαρισμού και ευπρεπισμού 

κοινόχρηστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, β. Έγκριση 

σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του 

«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ααννάάθθεεσσηη  παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας, 

και γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της 

προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και γίνονται 

αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης. 

 

                                        ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Α] Από τις διατάξεις των άρθρων 100 του ν. 3852/2010, και 246 παρ. 3 του ν. 

4555/2018, προκύπτει ότι για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ενός 

ΦοΔΣΑ και ενός Δήμου – μέλους του, περί παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από 

τον ΦοΔΣΑ προς το Δήμο – μέλος του, δεν απαιτείται η αιτιολόγηση της αδυναμίας 

του συμβαλλόμενου Δήμου να παράσχει με ίδιο προσωπικό και μέσα τις υπηρεσίες 

αυτές.  

Η υποχρέωση αυτή, πλήρους και επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης ενός 

Δημοτικού Συμβουλίου περί ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε 
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τρίτους,  προβλεπόταν μόνο για τις περιπτώσεις ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας 

σε ιδιώτες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011μέσω 

διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 4412/2016. 

Ήδη, σύμφωνα με το άρθρο 178 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α/30-10-2019):  

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:  

«Άρθρο 61 

 Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης  

χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. 

Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατά την κρίση του, να αποφασίζει για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α` 147) για την 

εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 

και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Με την απόφαση 

καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 

περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται..». 

Επιπλέον, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω άρθρου (το οποίο, στο 

στάδιο της συζήτησης, έφερε τον αριθμό 179 : «Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το 

άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και 

ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει 

αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και 

δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με 

απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των 

υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως 

κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την 

ανάθεση σε τρίτο των προαναφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά 

περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του 

δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο 

νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την 

κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία 

εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των 
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συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ΄ 

Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις οποίες κρίνεται εάν 

πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική σκέψη 

της διάταξης). Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως 

τροποποιείται με το παρόν, είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό 

προσλήψεων, όπου κάθε Ο.Τ.Α. οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο 

προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες 

πρόσληψης. Άλλωστε, η ύπαρξη ή μη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω 

συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον παράγων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, 

εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητα των 

τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα του 

δήμου οικισμούς, καθώς και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου, 

παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίστασης, την 

ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους.» 

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι έγκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του 

Δήμου να αποφασίσει την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών καθαριότητας, εν 

όλω ή εν μέρει, στον οικείο ΦοΔΣΑ μέσω προγραμματικής σύμβασης των άρθρων 

100 του ν. 3852/2010, και 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, ή σε ιδιώτη, μέσω 

διαγωνιστικής διαδικασίας του ν. 4412/2016, κατά την κρίση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του και χωρίς να απαιτείται η αιτιολόγηση της αδυναμίας παροχής των 

υπηρεσιών αυτών με ίδιο προσωπικό και μέσα. 

 

Β) Στο σκεπτικό της απόφασης 1353/2018 της Μείζονος Επταμελούς Σύνθεσης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρονται τα κάτωθι:  

«….για την παροχή των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων (προσωρινή 

αποθήκευση, µεταφόρτωση, επεξεργασία και αξιοποίηση αστικών στερεών 

αποβλήτων) καταβάλλεται από τούς ΟΤΑ προς τους οικείους Φο.Δ.ΣΑ. ετήσια 

εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου 

των Φο.∆.Σ.Α., µε βάση το κόστος των παρεχόμενων προς τους δήµους υπηρεσιών, 

ήτοι ευρώ ανά τόνο, και ανάλογα µε τις ποσότητες στερεών αποβλήτων που 

αντιστοιχούν σε κάθε δήµο. Η ως άνω εισφορά αφορά αποκλειστικά στη 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών πού εκ του νόµου παρέχονται από τούς ΦΟ.∆.Σ.Α. 

στους Ο.Τ.Α. και καταβάλλεται µε τη διαδικασία του άρθρου 17 παρ. 2 β' του ν. 
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4071/1012. Ως προς τις εργασίες όµως συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων πού παρέχονται, κατόπιν σχετικής προς τούτο ανάθεσης, από τους 

ΦΟ.Δ.ΣΑ. στους Ο.Τ.Α., η προγραμματική σύμβαση, πού δύναται να συνάπτεται 

προς το σκοπό αυτό, ορίζει τούς πόρους από τους οποίους θα καλυφθούν οι 

αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις των µερών, και τον τρόπο καταβολής 

της χρηµατικής αντιπαροχής……. 

….η ελεγχόµενη προγραμματική σύµβαση καταρτίζεται κατ' επίκληση των διατάξεων 

των άρθρων 30 παρ. 1 δ' του ν. 3536/2007 και 1 παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 2527/2009, µε τις 

οποίες προβλέπεται η δυνατότητα να ανατεθεί από τους Δήµους στον οικείο 

ΦΟ.∆.ΣΑ. η συλλογή και η µεταφορά στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

πλύσεις κάδων, καθώς και η προµήθεια υλικών - ήτοι οι απαιτούµενες πλαστικές 

σακούλες για τη συλλογή απορριμμάτων από βυθιζόµενους κάδους (πηγάδια) ….. 

αποτελούν αναγκαίες υποστηρικτικές εργασίες για την υλοποίηση της εν λόγω 

συλλογής και μεταφοράς, χωρίς τις οποίες δεν δύναται να εκτελεστεί το αντικείμενο 

της συγκεκριμένης σύμβασης. Συνεπώς, νομίμως µε την ελεγχόμενη σύμβαση 

ανατίθεται στην ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. η εργασία της πλύσης κάδων, 

καθώς και η προµήθεια πλαστικών σακουλών για τη συλλογή απορριμμάτων από 

βυθιζόμενους κάδους, η δε προσβαλλόμενη απόφαση, που έκρινε ως προς το θέμα 

αυτό τα αντίθετα, έσφαλε, κατά παραδοχή. σχετικού λόγου αναθεώρησης…. 

Περαιτέρω, οι ΦΟ.Δ.ΣΑ, όπως προκύπτει από τα οριζόµενα στο άρθρο Ι παρ. 5 της 

Κ.Υ.Α. 2527/2009 (βλ. σκέψη υπό στοιχείο ΙΙΙ), δύνανται να συνάπτουν συµβάσεις µέ 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για την ανάθεση επιµέρους υπηρεσιών διαχείρισης των 

αποβλήτων και λοιπών υπηρεσιών λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δεδοµένου ότι η ΦΟ.∆.Σ.Α. 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. δεν διαθέτει το απαιτούµενο προσωπικό για την άσκηση των εκ 

του νόµου αρµοδιοτήτων της, αλλά και για την παροχή των ως άνω νοµίµως 

αναλαµβανόµενων υποστηρικτικών εργασιών συλλογής και µεταφοράς αποβλήτων 

προς τους Δήµους - µέλη της — δύναται να διενεργεί διαγωνισµούς για την ανάθεση 

των σχετικών υπηρεσιών σε αναδόχους …… Ως εκ τούτου, η νοµιµότητα της 

ελεγχόµενης σύµβασης, κατά το µέρος που αφορά στη διάθεση προσωπικού, δεν 

πλήττεται εκ του γεγονότος ότι οι παρεχόµενες από την αιτούσα υπηρεσίες 

υλοποιούνται, στο πλαiσιο των δυνατοτήτων που της παρέχονται από το νόµο (βλ. 

σκέψη υπό στοιχείο ΙΙΙ), µε σειρά περαιτέρω διαγωνιστικών διαδικασιών, µε 
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αναθέτουσα Αρχή τη ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.E. και αντικείµενο τη σύναψη 

συµβάσεων µε φορείς που διαθέτουν το ανάλογο προσωπικό. 

Περαιτέρω, η πρόβλεψη µε το άρθρο 4 της ελεγχόµενης σύµβασης της χρηµατικής 

αντιπαροχής του Δήµου, σε περίπτωση µη καταβολής εντός ενός µηνός από την 

ηµεροµηνία τιµολόγησης της οφειλόµενης εκ µέρους του Δήµου τριµηνιαίας δόσης 

προς τη ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., απευθείας ικανοποίησης της απαίτησης 

της τελευταίας µε παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού από τα εισπραττόµενα - για 

λογαριασµό τον Δήµου - από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή 

ανταποδοτικά τέλη ή, εάν αυτά δεν επαρκούν, από τούς αποδιδόµενους Κεντρικούς 

Αυτοτελείς Πόρους του Δήµου, κατά παραποµπή στις διατάξεις τον άρθρου 9 τον ν. 

3584/2010, όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε το άρθρα 17 παρ. 2 β" του ν. 4071/2012, 

δεν εµπίπτει στο πεδία των εν λόγω διατάξεων πλην, όµως, ο εν λόγω συµβατικός 

όρος συνιστά επουσιώδη πληµµέλεια του ελεγχόµενου σχεδίου σύµβασης. Τούτο διότι 

ο τρόπος αυτός καταβολής της χρηµατικής αντιπαροχής εκ µέρους τον Δήµου, καίτοι 

αφορά σε συµβατικό τίµηµα και όχι σε εισφορά του προς τον ΦΟ.Δ.Σ.Α, στην οποία 

αναφέρεται η απευθείας, µέσω του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, παρακράτηση 

από τα οικεία ανταποδοτικά τέλη, αφενός µεν εν τοις πράγµασι έχει την ίδια φύση µε 

την συγκεκριµένη εισφορά, αφού δίδεται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, 

έστω και κατ' ανάθεση, την οποία μάλιστα (εισφορά) και προσαυξάνει και συνιστά 

τον κύριο τρόπο καταβολής, αφετέρου συμφωνείται επικουρικώς σε περίπτωση 

καθυστέρησης καταβολής και για την ομαλή εξέλιξη της επίμαχης σύμβασης…». 

Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι η νομιμότητα της εν λόγω Προγραμματικής 

Σύμβασης δεν πρέπει να κριθεί με βάση τα άρθρα 225 ν. 3463/2006, 100 ν. 3852/2010, 

και 61 ν. 3979/2011, αλλά βάσει των ειδικών διατάξεων του άρθρου 1 παρ.2 της ΚΥΑ 

2527/2009, και του αρ. 246 παρ.3 του ν.4555/2018. 

 

Γ) Ο Δήμος Λαμιέων με την υπ’ αριθμ ΧΧΧ/2021 απόφαση της Oικονομικής 

Eπιτροπής του αποφάσισε την ανάθεση στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. της 

παροχής των υποστηρικτικών υπηρεσιών:  

Α} Συλλογής των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων και μεταφοράς τους στον 

ΧΥΤΑ Λαμίας, συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και 

μεταφοράς στο ΚΔΑΥ Λαμίας, ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών σε 

όλο τον Δήμο.  
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

1. Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, μέρους των σύμμεικτων 

αστικών απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών και ο ευπρεπισμός 

κοινοχρήστων χώρων και οδών όλου του Δήμου καθώς και των Τοπικών 

Κοινοτήτων. Τα σύμμεικτα απορρίμματα θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Λαμίας, ενώ 

τα ανακυκλώσιμα υλικά θα μεταφέρονται στο Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας. Συγκεκριμένα:  

i. Η συλλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ 

Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και η 

μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων 

και οδών σε όλο τον Δήμο, θα πραγματοποιείται με την απασχόληση από το 

φορέα, δύο (2) χειριστών μηχανήματος έργου, ενός (1) χειριστή 

καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστή σκούπας, έντεκα (11) οδηγών και δεκαέξι 

(16) εργατών.  

2. Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και 

ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει 

να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία (με τις 

απαιτούμενες άδειες οδήγησης-χειρισμού, εμπειρίας κτλ). 

Η εργασία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη 

διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου, σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου 

αντιδημάρχου και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η απασχόληση του 

προσωπικού θα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός 

αργιών και εκτός νυκτερινού ωραρίου.  

Εξαίρεση σε τούτο αποτελεί η δυνατότητα απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης 3 οδηγών και 6 εργατών-συνοδών την ημέρα του Σαββάτου για την 

συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του 
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Δήμου καθώς και η δυνατότητα απασχόλησης 2 οδηγών και 4 εργατών-

συνοδών την ημέρα της Κυριακής και σε επίσημες αργίες. Σε κάθε περίπτωση η 

απασχόληση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι πενθήμερη και οκτάωρη ενώ 

σε περίπτωση απασχόλησής του Σάββατα, Κυριακές ή Αργίες ο εργαζόμενος θα 

λαμβάνει ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία (αποδοχές, ρεπό κτλ). Επίσης, στο 

ανωτέρω προσωπικό θα δίνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες.  

Είναι δυνατή η εναλλαγή του απασχολούμενου προσωπικού στα αντικείμενα που 

περιγράφονται στην παρούσα, σύμφωνα και με τις εκάστοτε προκύπτουσες 

ανάγκες του Δήμου, εφ’ όσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις 

(διπλώματα κτλ).     

3. Ο Δήμος διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό - οχήματα και μηχανήματα έργου 

(σάρωθρα, καλαθοφόρα, γερανοφόρα φορτηγά κτλ), όχι όμως και το 

απαιτούμενο προσωπικό για να λειτουργήσουν αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες 

του Δήμου. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων, τα εν λόγω οχήματα δύνανται να 

παραχωρηθούν προς χρήση στο ΦοΔΣΑ (φορέας) και ο φορέας να αναλάβει 

την λειτουργία τους με δικό του προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 4 

του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και την υπ’ αρ. 218/2012 απόφαση του Κλιμακίου 

Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα παραχωρήσει προς χρήση στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ τον απαιτούμενο για τις ανάγκες για τις παρούσας, μηχανικό 

εξοπλισμό (οχήματα-μηχανήματα).  

Ο Δήμος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα 

καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο παραχωρημένο προς 

χρήση μηχανικό εξοπλισμό καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης. Ο εξοπλισμός αποτελείται από: φορτηγά, καλαθοφόρα οχήματα και 

σάρωθρα, τα οποία είναι κατάλληλα συντηρημένα και διαθέτουν τις 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες για την λειτουργία τους.  

Ο φορέας έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των οχημάτων που παραχωρούνται 

από το Δήμο για την ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενη υπηρεσία με την 

παροχή του κατάλληλου προσωπικού για την λειτουργία τους (οδηγούς, 

χειριστές).   
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Όλα τα παραπάνω οχήματα θα είναι εφοδιασμένα με την απαραίτητη άδεια 

κυκλοφορίας, θα έχουν υποβληθεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους 

ΚΤΕΟ, θα έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τυχόν υποδείξεις των αρμοδίων 

τεχνικών  και θα είναι ασφαλισμένα - καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης - όπως 

ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

2.1.   ο  Δήμος  Λαμιέων    αναλαμβάνει: 

2.1.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την παροχή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει κάθε 

στοιχείο που θα βοηθούσε το έργο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, να διευκολύνει 

με τις υπηρεσίες του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην 

λειτουργία του.  

2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 

αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

2..1.3. Να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,  

καταβάλλοντας έγκαιρα στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τις χρηματοδοτήσεις του 

άρθρου 4 της παρούσας. 

2.1.4. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για 

την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.5 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ τον οποίο και 

αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2.1.6 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν 

το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.7 Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου 

της σύμβασης. 
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2.1.8  Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με 

την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.  

2.1.9 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 

περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την  

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

2.1.10 Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.  

 

2. 2.  Ο  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει : 

2.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε 

εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει 

των ανωτέρω. 

2.2.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση. 

2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της 

παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να 

ανταποκρίνεται πλήρως και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται. 

2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε 

ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των 

υπηρεσιών που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των 

εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΩΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 

  Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου Λαμιέων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

 

4.1. Η   δαπάνη  για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων ορίζεται  σε: 
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Εκατόν τριάντα χιλιάδες και τετρακόσια ευρώ (130.400,00€) πλέον του 

αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 161.696,00€, που αφορά τον 

προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών και θα 

καταβληθεί από τον Δήμο  Λαμιέων στο  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε  σε δύο 

μηνιαίες δόσεις. 

Για την ανωτέρω δαπάνη υλοποίησης, με βάση τον συνημμένο προϋπολογισμό της 

σύμβασης, έχει ληφθεί υπόψη το κόστος του απασχολούμενου προσωπικού 

σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Φορέα περί της μισθοδοσίας του απασχολούμενου 

από αυτόν προσωπικού (αρ. αποφ. Δ.Σ. 77/2016) και των παροχών στους 

εργαζομένους που θα απασχοληθούν, το κόστος που βαρύνει τον φορέα μέσω της 

απασχόλησής του προσωπικού από τρίτους καθώς και την χρήση και το κόστος 

λειτουργίας (καύσιμα, συντήρηση κλπ) του εξοπλισμού και παρακολούθησης της 

σύμβασης.  

4.2. Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την 

ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα 

προβλεπόμενα από το αρ. 239 παρ.3 και 4 του ν.4555/2018 για την απευθείας 

παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ 

του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 

2527/2009, υπ’ αρ. 1353/2018 & 1355/2018 αποφάσεις του τμήματος μείζονος 

επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου). 

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος Λαμιέων ρητά εκχωρεί προς το Φορέα 

την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμένου 

αυτός, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε 

αναγγελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από 

αυτή  να παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό 

του Δήμου, και να αποδώσει στο Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή 

των ανωτέρω υπηρεσιών, διακριτά τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε 

παρακρατούμενη δόση της ετήσιας εισφοράς του Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο 

Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρκούς υπολοίπου, αυτό να εισπραχθεί από τους 

ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

        1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

ορίζεται σε δύο μήνες, αρχίζει από την 01-06-2021 και λήγει την 31-07-2021. 

2. Η παρούσα σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που 

θα συμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου 

Λαμιέων και νέα απόφαση των συμβαλλομένων. 

3. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της παρούσας και κατ’ επέκταση 

της έναρξης της παρεχόμενης υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία, θα μετατοπιστεί 

αντίστοιχα και η ημερομηνία λήξης της σύμβασης προκειμένου να καλυφθεί πλήρως 

ο χρόνος της παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς αλλαγή του οικονομικού αντικειμένου. 

4. Ορίζεται ρητά ότι η παρούσα σύμβαση μπορεί να διακοπεί αζημίως ή να 

μειωθεί αζημίως το φυσικό αντικείμενο αυτής,  εφόσον ο Δήμος προσλάβει 

καθοιονδήποτε τρόπο μόνιμο προσωπικό σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

και καλυφθούν οι ανάγκες του ως προς το προσωπικό των ανωτέρω απαιτούμενων  

ειδικοτήτων, ανεξάρτητα από την εξάντληση της συμβατικής περιόδου και του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού της δαπάνης. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της 

καθώς και η ομαλή πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας, η 

οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας.  

2. Οι   συμβαλλόμενοι   αναθέτουν  την Παρακολούθηση  της  Σύμβασης  και 

την τήρηση  των όρων αυτής σε κοινή  επιτροπή  αποτελούμενη από τους : 

α.-  Τον   Αντιπρόεδρο  του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

β-  Τον   Αντιδήμαρχο περιβάλλοντος  του  Δήμου Λαμιέων. 

γ.-  Τον Γεν. Δ/ντή του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 
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3. Η Κοινή  επιτροπή  εισηγείται  στα  συμβαλλόμενα  μέρη οτιδήποτε  κρίνεται 

αναγκαίο  για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών 

που ήθελαν τυχόν προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας  

σύμβασης.  Οι  διαφορές   ή   διαφωνίες  επιλύονται με κοινή συναίνεση  όλων των 

συμβαλλομένων  μερών.     

 

ΑΡΘΡΟ  7 

ΑΘΕΤΗΣΗ   ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Όλοι οι  όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι  και  σημαντικοί. Η 

παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο 

παρέχει  το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν την 

αποκατάσταση της ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.       

 

ΑΡΘΡΟ   8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και 

του Δήμου Λαμιέων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να 

μεριμνούν για τη συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να 

ανακύπτουν μεταξύ τους από την εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης.  

3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των 

όρων της παρούσας ) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι  

κατά τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της 

Θήβας, ως έδρα του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.  

 

ΑΡΘΡΟ   9 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 



  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

Άρθρου 100 Ν.3852/2010 
 

 

 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3852/10 Σελ. 15/15 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την 

προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που 

προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή  

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που 

δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 

       Αυτά  συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι 

και προς  απόδειξη τους  συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε  

από αυτούς υπογράφτηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος  από  

δύο. 

                                       

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

  Για  τον  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε                             Για  τον  Δήμο Λαμιέων 

                   Ο  Αντιπρόεδρος                                                          Ο  Δήμαρχος                      

  

 

 

             Γεώργιος  Δ. Αναστασίου                                           Ευθύμιος Καραΐσκος  
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ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Η παρεχόμενη υπηρεσία όπως αναλύεται στο αρ.1 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του φορέα 

και του Δήμου Λαμιέων, αφορά την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Λαμιέων, για την: 

  

 Συλλογή των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και τη μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ 

Λαμίας, τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας του Δήμου Λαμιέων και 

τη μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας, τη παροχή υπηρεσιών ευπρεπισμού κοινοχρήστων 

χώρων και οδών σε ολόκληρο το Δήμο. 

 Για τις ανωτέρω υπηρεσίες κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση: δύο (2) χειριστών 

μηχανήματος έργου, ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστή σκούπας, έντεκα (11) 

οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών.  

Ειδικότερα: 

i. Για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη συλλογή και μεταφορά των σύμμεικτων 

αστικών στερεών αποβλήτων, των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και τη παροχή 

υπηρεσιών ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων και οδών , ο Δήμος διαθέτει μηχανικό 

εξοπλισμό-οχήματα και μηχανήματα έργου (σάρωθρα, καλαθοφόρα, γερανοφόρα 

φορτηγά κτλ). Για λόγους εξοικονόμησης πόρων, τα εν λόγω οχήματα δύνανται να 

παραχωρηθούν προς χρήση στο ΦοΔΣΑ (φορέας) και ο φορέας να αναλάβει μόνο την 

λειτουργία τους με δικό του προσωπικό, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 218/2012 απόφαση του 

Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος θα παραχωρήσει προς χρήση στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 

Α.Ε τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό (οχήματα-μηχανήματα) που απαιτείται για την 

παροχή της υπηρεσίας. Ο Δήμος είναι αυτός που θα αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κόστος 

συντήρησης - επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο 

παραχωρημένο προς χρήση μηχανικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης. Για την αποκομιδή τόσο των ανακυκλώσιμων όσο και των σύμμεικτων, με διακριτά 

δρομολόγια για κάθε ρεύμα αποκομιδής, και τη μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Λαμίας και στις 

εγκαταστάσεις του ΚΔΑΥ Λαμίας αντίστοιχα, ο Δήμος θα διαθέτει τα οχήματα αποκομιδής 

των οποίων θα αναλάβει πλήρως το κόστος συντήρησης - επισκευής, τα καύσιμα και όποιο 

άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένα οχήματα αποκομιδής κατά τη διάρκεια ισχύος της 
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παρούσας σύμβασης, ώστε με τον κατάλληλο προγραμματισμό των απαιτούμενων 

δρομολογίων, να καλύπτονται εξ ολοκλήρου οι ανάγκες του Δήμου, ως προς της συλλογή και 

μεταφορά του συνόλου των στερεών αποβλήτων του (σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων). Η 

υπηρεσία θα παρέχεται, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, σε ημέρες και ώρες που 

εξυπηρετούν τη λειτουργία του Δήμου, όπως αυτές θα καθορίζονται σε συνεννόηση με τον 

αρμόδιο αντιδήμαρχο και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Η υπηρεσία αυτή δεν θα 

πραγματοποιείται σε ημέρες Κυριακές και αργίες, ούτε σε νυχτερινές ώρες (22:00μ.μ έως 

06:00π.μ.). 

 

ii. Ο  Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για τις παραπάνω αναγραφόμενες υπηρεσίες θα απασχολεί 

κατ’ ελάχιστον το παρακάτω προσωπικό: δύο (2) χειριστές μηχανήματος έργου, έναν (1) 

χειριστή καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστή σκούπας, έντεκα (11) οδηγούς, δεκαέξι (16) εργάτες 

με οκτάωρη απασχόληση για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από το Δήμο. Ο ΦοΔΣΑ 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε θα έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισης του 

ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την  

ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία (με τις απαιτούμενες άδειες οδήγησης -χειρισμού, 

εμπειρίας κτλ). Η εργασία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια 

ισχύος της παρούσας σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση 

και υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και της  υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται μόνο εργάσιμες 

ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός αργίες και εκτός νυκτερινού ωραρίου.   

 

Εξαίρεση στο προηγούμενο αποτελεί η δυνατότητα απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης 3 οδηγών και 6 εργατών-συνοδών την ημέρα του Σάββατου για την συλλογή 

και μεταφορά σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου καθώς και η 

δυνατότητα απασχόλησης 2 οδηγών και 4 εργατών-συνοδών την ημέρα της Κυριακής και 

επίσημης αργίας. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι 

πενθήμερη και οκτάωρη, ενώ σε περίπτωση απασχόλησής τους Σάββατα, Κυριακές ή 

Αργίες ο εργαζόμενος θα λαμβάνει ότι προβλέπεται στην νομοθεσία (αποδοχές, ρεπό κτλ). 

Επίσης στο ανωτέρω προσωπικό θα δίνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες. 

Θα απασχοληθούν δηλαδή από τον φορέα για την υποστήριξη του Δήμου Λαμιέων όσον αφορά 

τις παραπάνω υπηρεσίες: 

11 (έντεκα) οδηγοί, 
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16 (δεκαέξι) εργάτες - συνοδοί, 

4 (τέσσερις) χειριστές 

Σύνολο: 31 (τριάντα ένα) απασχολούμενοι. 

Για όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος συντήρησης και τα καύσιμα των 

χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα βαραίνουν τον Δήμο Λαμιέων, ενώ οι αμοιβές και τα πάσης φύσης 

έξοδα του απασχολούμενου προσωπικού,  θα βαραίνουν το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.  

Η συνολική διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι 2 μήνες.  

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες του φορέα θα παρέχονται σε συνεννόηση και υπό την εποπτεία και 

καθοδήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. 

 

Για την προσέγγιση του άμεσου κόστους της παρεχόμενης υπηρεσίας που αφορά την απασχόληση 

προσωπικού από το φορέα λαμβάνεται υπόψη η υπ’ αρ. 77/2016 (ΑΔΑ: Ψ7814653Σ5-ΦΝΔ) απόφαση 

του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για τον καθορισμό μισθολογίου στους απασχολούμενους 

στο φορέα, τα κόστη που βαρύνουν το φορέα μέσω της απασχόλησης του προσωπικού από τρίτους, της 

χρήση και το κόστος λειτουργίας (καύσιμα, συντήρηση κ.λ.π) του εξοπλισμού και παρακολούθησης της 

σύμβασης με βάση τα ανωτέρω. 

Πιο συγκεκριμένα,  

1. Το κόστος απασχόλησης του προσωπικού ανά ειδικότητα εργαζομένου αναλύεται σε: 

Οδηγός:  

i. Μέσος μηνιαίος μικτός μισθός 1.150,00 € (συμπεριλαμβάνονται τα δικαιούμενα επιδόματα, 

όπως επίδομα ανθυγιεινής – επικίνδυνης εργασίας, οικογενειακό κ.α.) 

ii. Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (βαρέα ένσημα ασφάλισης 27,48% επί του 

μικτού μισθού) 

- Μηνιαίο Κόστος : 1.150,00 + 316,02 = 1.466,02 € 

- Ετήσιο Κόστος : 20.524,28€ (1.466,02*14 μισθούς με τα Δώρα) 

- Λοιπά ετήσια έξοδα εργαζομένου: 500 € (μέσα ατομικής προστασίας, γάλατα, κλπ) 

- Συνολικό Ετήσιο Κόστος: 21.024,28 € 

- Ημερήσιο κόστος εργαζομένου: 86,88 € (21.024,28€/242 ημέρες, δηλαδή 264 εργάσιμες 

ημέρες μείον 22 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο άδεια εργασίας. Τις συγκεκριμένες 

ημέρες αδείας ο εργαζόμενος θα αναπληρώνεται από άλλο εργαζόμενο για την απρόσκοπτη 

παροχή της υπηρεσίας). 
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Εργάτης: 

i. Μέσος μηνιαίος μικτός μισθός 1.030,00€ (συμπεριλαμβάνονται τα δικαιούμενα επιδόματα, 

όπως επίδομα ανθυγιεινής - επικίνδυνης εργασίας, οικογενειακό κ.α.) 

ii. Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (βαρέα ένσημα ασφάλισης 27,48% επί του 

μικτού μισθού) 

- Μηνιαίο Κόστος : 1.030,00 + 283,04 = 1.313,04 € 

- Ετήσιο Κόστος : 18.382,56 € (1.313,04 * 14 μισθούς με τα Δώρα) 

- Λοιπά ετήσια έξοδα εργαζομένου: 500 € (μέσα ατομικής προστασίας, γάλατα, κλπ) 

- Συνολικό Ετήσιο Κόστος: 18.882,56 € 

- Ημερήσιο κόστος εργαζομένου: 78,03 € (18.882,56€/242 ημέρες, δηλαδή 264 εργάσιμες 

ημέρες μείον 22 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο άδεια εργασίας. Τις συγκεκριμένες 

ημέρες αδείας ο εργαζόμενος θα αναπληρώνεται από άλλο εργαζόμενο για την απρόσκοπτη 

παροχή της υπηρεσίας). 

Χειριστής: 

i. Μέσος μηνιαίος μικτός μισθός 1.250,00 € (συμπεριλαμβάνονται τα δικαιούμενα επιδόματα, 

όπως επίδομα ανθυγιεινής –επικίνδυνης εργασίας, οικογενειακό κ.α.) 

ii. Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία (βαρέα ένσημα ασφάλισης 27,48% επί του 

μικτού μισθού) 

- Μηνιαίο Κόστος : 1.250,00 + 343,50 = 1.593,50 €  

- Ετήσιο Κόστος : 22.309,00€ (1.593,50 * 14 μισθούς με τα Δώρα) 

- Λοιπά ετήσια έξοδα εργαζομένου: 500 € (μέσα ατομικής προστασίας, γάλατα, κλπ) 

- Συνολικό Ετήσιο Κόστος: 22.809,00 € 

- Ημερήσιο κόστος εργαζομένου: 94,25 €  (22.809,00 €/242 ημέρες, δηλαδή 264 εργάσιμες 

ημέρες μείον 22 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο άδεια εργασίας. Τις συγκεκριμένες 

ημέρες αδείας ο εργαζόμενος θα αναπληρώνεται από άλλο εργαζόμενο για την απρόσκοπτη 

παροχή της υπηρεσίας). 

 

Λοιπά κόστη επιβάρυνσης απασχόλησης εργαζομένων: 

Λόγω του ότι το προσωπικό θα απασχοληθεί μέσω αναδόχου σύμφωνα με τον Διαγωνισμό με αριθμό 

πρωτοκόλλου διακήρυξης 3877/2019 και αριθμό ΚΗΜΔΗΣ:20PROC006240412 2020-02-04 και τις 

αποφάσεις κατακύρωσης του από το Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ με αριθμό 58/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΛ4653Σ5-ΑΨΕ) 

και 75/2020 (ΑΔΑ: ΩΔΞΞ4653Σ5-Ψ2Κ), το συνολικό κόστος απασχόλησης του προσωπικού 
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προσαυξάνεται κατά το προϋπολογιστικό ποσοστό 9% του μικτού εργολαβικού εσόδου μειούμενου 

κατά το ποσοστό 0,10% της έκπτωσης που προσέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος, δηλαδή 8,9%. 

 

3. Έμμεσο διαχειριστικό κόστος  

Το έμμεσο διαχειριστικό κόστος της σύμβασης αφορά την απασχόληση του υπολοίπου προσωπικού ή 

απασχολουμένων (διοικητικού, οικονομικού, τεχνικός ασφαλείας, γιατρός εργασίας  κ.α.) καθώς και 

των λοιπών εξόδων που αναλαμβάνει ο φορέας (πχ. επικοινωνίας κ.α.) για την παρακολούθηση και 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης σε όλη τη διάρκειά της. 

Με βάση τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα κόστη διαμορφώνεται ο προϋπολογισμός για την παροχή 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προς το Δήμο 

Λαμιέων. 

4. Επιπλέον κόστος απασχόλησης προσωπικού για τις ημέρες της Κυριακής-αργίας και 

του Σαββάτου: 

Το επιπλέον κόστος απασχόλησης προσωπικού ανά ειδικότητα για κάθε ημερήσιο οκτάωρο 

δρομολόγιο αποκομιδής κατά τη διάρκεια του έτους τις ημέρες Κυριακές-αργίες και του 

Σαββάτου, αναλύεται παρακάτω: 

i. Οι Κυριακές ανέρχονται στις πενήντα δύο (52) ημέρες ανά έτος,  

ii. Οι υποχρεωτικές επίσημες αργίες όπως έχουν καθιερωθεί από τον νόμο (Β.Δ.748/66) 

είναι: η 25η Μαρτίου, η Δευτέρα του Πάσχα, η 15η Αυγούστου, η ημέρα των 

Χριστουγέννων 25η Δεκεμβρίου και η 1η Μαΐου (Όταν αυτή κηρύσσεται ως 

υποχρεωτική με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης), δηλαδή ανέρχονται στις πέντε 

(5) ημέρες ανά έτος,  

iii. Για τους μισθωτούς που απασχολούνται κατά τις ημέρες (Κυριακές & επίσημες αργίες) 

δικαιούνται την προσαύξηση του 75%, συνεπώς προκύπτουν τα εξής επιπλέον κόστη: 

- Οδηγός: 8 (οκτώ) Κυριακές + 0 (μηδέν) επίσημες αργίες = 8 ημέρες/έτος * 86,88€ 

(ημερομίσθιο) * 75% (ποσοστό προσαύξησης) * 2 (δύο) Οδηγοί = 1.042,56€

  

- Εργάτης: 8 (οκτώ) Κυριακές + 0 (μηδέν) επίσημες αργίες = 8 ημέρες/έτος * 78,03€ 

(ημερομίσθιο) * 75% (ποσοστό προσαύξησης) * 4 (τέσσερις) εργάτες = 1.872,72€. 



 

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
             ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ 
   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 
 «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ»      

         ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000                       
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Συνολικά επιπλέον κόστη απασχόλησης προσωπικού Κυριακές & αργίες (2 μήνες): 

1.042,56€+1.872,72€= 2.915.28€ 

Το ημερήσιο κόστος απασχόλησης προσωπικού για τη συλλογή σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών συσκευασίας καθώς και για τις υπηρεσίες ευπρεπισμού κοινοχρήστων χώρων αναλύεται 

σε: 

i. Ημερήσιο κόστος εργαζομένων (4 χειριστές, 11 οδηγοί, 16 

εργάτες):[(94,25*4)+(86,88*11)+(78,03*16)] = [377,00+955,68+1.248,48] =2.581,16 * 8,9% 

= 2.810,88€ 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ημερήσιο κόστος: 2.810,88€/φορά (ημέρα παρεχόμενης υπηρεσίας) 

Ήτοι συνολικό προϋπολογιστικό κόστος: 123.678,72€ (44 φορές * 2.810,88€/φορά) 

- Το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών για δύο (2) μήνες ανέρχεται σε (2.915,28€ + 123.678,72€)=  

126.594,00€  

- Το έμμεσο διαχειριστικό αυτό κόστος για όλη τη διάρκεια της σύμβασης προϋπολογίζεται σε: 

3.797,82€ (126.594,00€*3%) 

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγραμματικής Σύμβασης: 130.400,00€ (για 2 μήνες) 

 (με στρογγυλοποίηση) 

 

             Η Συντάξασα                   Ο Προιστ. Υποδ/νσης Λογιστηρίου         Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ.                       

                                                              & Κοστολόγησης                             & Οικονομ. Υπηρεσιών  

      

        

 

Χριστοδούλου Αναστασία                Σίννης Γεώργιος                              Δερμιτζάκης Μιχάλης                        

     Οικονομολόγος ΠΕ           Οικονομολόγος-Λογιστής ΠΕ             Οικονομολόγος-Λογιστής ΠΕ 

           06/05/2021                              06/05/2021                    06/05/2021 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος: Πράξεις αναθέσεων 
προμηθειών και διαγωνισμών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 δημοσίων συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    
Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ  : 22310 - 31426 
Email  : makrigianni@lamia-city.gr 

ΠΡΟΣ: 
 

Την Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Λαμιέων 
 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  (α) Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλή-

των, της παροχής υπηρεσίας πλύσης κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού και ευπρεπι-

σμού κοινοχρήστων χώρων και οδών του Δήμου Λαμιέων στον «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελ-

λάδας Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.7 του Ν.3613/2007, (β) Έγκριση σύναψης 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαμιέων  και του «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελ-

λάδας Α.Ε.» για την ανάθεση στον «Περιφερειακό Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-

των Στερεάς Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ»,  με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α 

Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών καθαριότητας προς το Δήμο 

Λαμιέων και (γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαμιέων για την υπογραφή της προγραμ-

ματικής σύμβασης, με την οποία συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι 

αυτής. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-

διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»],  

2. Το άρθρο 132 του ν.4714/2020 «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμ-

βάσεων ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού»  

3. Το άρθρο 21 παρ.1 του Ν.4690/2020 « Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση 

προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού». 
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4. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 

παρ. 7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και μεταφοράς των 

στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους ενότητας. 

4.1 Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 της ΚΥΑ 2527/2009, οι ΦΟΔΣΑ μπορούν να 

εκτελούν και τις εργασίες της παραγράφου 1β) του άρθρου 7 της υπ` αριθμ. Η.Π. 

50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (δηλαδή τις εργασίες συλλογής και μετα-

φοράς των αστικών αποβλήτων) για λογαριασμό ΟΤΑ της Διαχειριστικής Ενότητας ευθύ-

νης τους εφόσον γίνει σχετική προς τούτο ανάθεση. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να συ-

ναφθεί και Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος συμβάλλεται ως μονα-

δικός αντισυμβαλλόμενος, και του αντίστοιχου ΟΤΑ. 

4.2 Σύμφωνα με το άρθρο 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, οι ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως 

νομικής μορφής,  μπορούν να συμμετέχουν στις προγραμματικές συμβάσεις που συνά-

πτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010. 

4.2.1 Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής σύμ-

φωνα με το νόμο, την άδεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στε-

ρεάς Ελλάδας Α.Ε., τους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο 

Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα  αλλά και για την διασφάλιση της προστασίας του περι-

βάλλοντος και της υγείας των πολιτών της περιοχής ευθύνης του Δήμου μας, και δεδομέ-

νης της μη επαρκούς στελέχωσης του Δήμου, της έλλειψης του απαιτούμενου υλικοτεχνι-

κού εξοπλισμού, της αδυναμίας του Δήμου να καλύψει όλες τις ανάγκες, ο Δήμος μας συ-

νήψε κατά το παρελθόν αντίστοιχες προγραμματικές συμβάσεις με το ΦοΔΣΑ Στερεάς 

Ελλάδας Α.Ε., οι οποίες κρίθηκαν νόμιμες από την Επιτροπή του άρθρου 152 του ν. 

3463/2006 για τη Φθιώτιδα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 

ΑΕ καθώς και από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προσυμβατικό έλεγχο. 

5.-  το γεγονός ότι:  

(α) μεταξύ του Δήμου μας και της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ  «ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς 

Ελλάδας Α.Ε.» έχει συναφθεί από 01.11.2020 έως 30.05.2020 προγραμματική σύμβαση 

(ΑΔΑΜ: 20 SYMV 007825668 2020-12-11), ύψους 392.300,00€, πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ, ήτοι 94.152,00€ ήτοι συνολικά 486.452,00€. Αντικείμενο της προγραμματικής σύμ-

βασης είναι  η παροχή του  συνόλου των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερει-

ακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, 

μέρους των συμμείκτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, των ογκωδών α-



Σελίδα 3 από 7 
 
 

πορριμμάτων και των κλαδεμάτων, και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών 

των Τοπικών Κοινοτήτων. Η μεταφορά των συμμείκτων απορριμμάτων, των ογκωδών 

απορριμμάτων και των κλαδεμάτων του Δήμου γίνεται στο ΧΥΤΑ Λαμίας, και η μεταφορά 

των ανακυκλώσιμων υλικών στο Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας.  Η συλλογή  των σύμμεικτων απορριμ-

μάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών 

συσκευασίας και η μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων 

χώρων και οδών σε όλο τον Δήμο, πραγματοποιείται με την απασχόληση από το φορέα, 

δύο (2) χειριστών μηχανήματος έργου, ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστών 

σκούπας, έντεκα (11) οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών– συνοδών.  

(β) Η υλικοτεχνική υποδομή και το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκούν για την 

κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων 

του Δήμου μας. Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη σύναψης νέας σύμβασης για την 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτο, προκειμένου να καλυφθεί το μέρος 

των αναγκών που δεν δύνανται να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό. 

6. Η διάρκεια της προτεινόμενης σύμβασης θα αρχίσει  από την  υπογραφή της και 

θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί 

να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων 

μερών.  

6.1 Αντικείμενο της Προγραμματικής  Σύμβασης θα είναι η παροχή του  συνόλου 

των υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ 

προς το Δήμο Λαμιέων για την συλλογή και μεταφορά, μέρους των συμμείκτων απορριμ-

μάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, των ογκωδών απορριμμάτων και των κλαδεμάτων, 

και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών των Τοπικών Κοινοτήτων. Η μεταφορά 

των συμμείκτων απορριμμάτων, των ογκωδών απορριμμάτων και των κλαδεμάτων του 

Δήμου θα γίνεται στο ΧΥΤΑ Λαμίας, και η μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών στο 

Κ.Δ.Α.Υ. Λαμίας.  

6.2 Η συλλογή  των σύμμεικτων απορριμμάτων και η μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ 

Λαμίας, η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας και η μεταφορά τους στο 

ΚΔΑΥ Λαμίας και ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων και οδών σε όλο τον Δήμο, θα 

πραγματοποιείται με την απασχόληση από το φορέα, δύο (2) χειριστών μηχανήματος έρ-

γου, ενός (1) χειριστή καλαθοφόρου, ενός (1) χειριστή σκούπας, έντεκα (11) οδηγών και 

δεκαέξι (16) εργατών– συνοδών.  
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6.3.- Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και 

ασφάλισης του ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κα-

τάλληλο για την ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία (με τις απαιτούμενες άδειες οδήγησης-

χειρισμού, εμπειρίας κτλ). 

6.3.1.- Η εργασία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας κα-

θαριότητας του Δήμου, με πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 

της παρούσας σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση και 

υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του αρμόδιου αντιδημάρχου και της υπηρεσίας καθα-

ριότητας του Δήμου. Η απασχόληση του προσωπικού θα γίνεται μόνο εργάσιμες ημέρες 

(Δευτέρα έως Παρασκευή) εκτός αργιών και εκτός νυκτερινού ωραρίου. Εξαίρεση σε τούτο 

αποτελεί η δυνατότητα απασχόλησης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 3 οδηγών και 6 

εργατών-συνοδών την ημέρα του Σαββάτου για την συλλογή και μεταφορά σύμμεικτων 

και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου καθώς και η δυνατότητα απασχόλησης 2 

οδηγών και 4 εργατών-συνοδών την ημέρα της Κυριακής και σε επίσημες αργίες. Σε κάθε 

περίπτωση η απασχόληση κάθε εργαζομένου θα πρέπει να είναι πενθήμερη και οκτάωρη 

ενώ σε περίπτωση απασχόλησής του Σάββατα, Κυριακές ή Αργίες ο εργαζόμενος θα 

λαμβάνει ό,τι προβλέπεται από τη νομοθεσία (αποδοχές, ρεπό κτλ). Επίσης, στο ανωτέ-

ρω προσωπικό θα δίνονται όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο άδειες. 

6.3.2- Ο Δήμος διαθέτει μηχανικό εξοπλισμό -οχήματα και μηχανήματα έργου (σά-

ρωθρα, καλαθοφόρα, γερανοφόρα φορτηγά κτλ), όχι όμως και το απαιτούμενο προσωπι-

κό για να λειτουργήσουν αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Για λόγους εξοικονό-

μησης πόρων, τα εν λόγω οχήματα δύνανται να παραχωρηθούν προς χρήση στο ΦοΔΣΑ 

(φορέας) και ο φορέας να αναλάβει την λειτουργία τους με δικό του προσωπικό, σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 218/2012 απόφαση του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII 

Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Δήμος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος συ-

ντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει το συγκεκριμένο παρα-

χωρημένο προς χρήση μηχανικό εξοπλισμό καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας 

σύμβασης. Ο εξοπλισμός αποτελείται από: απορριμματοφόρα, φορτηγά, καλαθοφόρα 

οχήματα και σάρωθρα, τα οποία είναι κατάλληλα συντηρημένα και διαθέτουν τις απαιτού-

μενες αδειοδοτήσεις και ασφάλειες για την λειτουργία τους. Ο φορέας έχει την ευθύνη κα-

λής λειτουργίας των οχημάτων που παραχωρούνται από το Δήμο για την ανωτέρω αναλυ-

τικά περιγραφόμενη υπηρεσία με την παροχή του κατάλληλου προσωπικού για την λει-

τουργία τους (οδηγούς, χειριστές). 
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6.4.- Η δαπάνη για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από 

τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Λαμιέων ορίζεται σε: Εκατόν τριάντα χιλιάδες και 

τετρακόσια ευρώ (130.400,00€) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 

161.696,00€, που αφορά τον προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων 

υπηρεσιών και θα καταβληθεί από τον Δήμο Λαμιέων στο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 

σε  μία δόση με τη λήξη της σύμβασης.  Για την ανωτέρω δαπάνη υλοποίησης, με βάση 

τον συνημμένο προϋπολογισμό της σύμβασης, έχει ληφθεί υπόψη το κόστος του απα-

σχολούμενου προσωπικού σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Φορέα περί της μισθοδοσίας του 

απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού (αρ. αποφ. Δ.Σ. 77/2016 ΑΔΑ: Ψ7814653Σ5-

ΦΝΔ) και των παροχών στους εργαζομένους που θα απασχοληθούν, το κόστος που βα-

ρύνει τον φορέα μέσω της απασχόλησής του προσωπικού από τρίτους καθώς και την 

χρήση και το κόστος λειτουργίας (καύσιμα, συντήρηση κλπ) του εξοπλισμού και παρακο-

λούθησης της σύμβασης.  

6.4.1 Ρητά συμφωνείται ότι, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από 

την ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο δόσης προς τον Περιφερεια-

κό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα προβλεπόμενα 

από το αρ. 239 παρ.3 και 4 του ν.4555/2018 για την απευθείας παρακράτηση της οφειλής 

από τον πρώτο συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ του οφειλέτη Δήμου, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 2527/2009, υπ’ αρ. 1353/2018 & 

1355/2018 αποφάσεις του τμήματος μείζονος επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου).  Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, ο Δήμος Λαμιέων ρητά εκχωρεί προς το 

Φορέα την αντίστοιχη απαίτησή του έναντι της ΔΕΗ, και εξουσιοδοτεί το Φορέα, προκειμέ-

νου αυτός, μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, να προβεί σε αναγ-

γελία της απαίτησής του προς το αρμόδιο Κατάστημα της ΔΕΗ, ζητώντας από αυτή να 

παρακρατήσει από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει για λογαριασμό του Δήμου, και 

να αποδώσει στο Φορέα το αιτούμενο ποσό, που αφορά την παροχή των ανωτέρω υπη-

ρεσιών, διακριτά τιμολογημένο σε σχέση με την εκάστοτε παρακρατούμενη δόση της ετή-

σιας εισφοράς του Δήμου, που αποδίδει η ΔΕΗ στο Φορέα, και σε περίπτωση μη επαρ-

κούς υπολοίπου, αυτό να εισπραχθεί από τους ΚΑΠ του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήμα-

τος του Φορέα προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 

6.5 Με βάση τη σύμβαση αυτή, ο  «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ-

ΔΑΣ Α.Ε.», θα αναλάβει να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των 

εργασιών αποκομιδής των κάδων αστικών στερεών αποβλήτων που θα  του αναθέσει ο 
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Δήμος μας, καθώς και των λοιπών προτεινόμενων υποστηρικτικών εργασιών, όπως αυτές 

περιγράφονται επαρκώς στο επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Για 

το σκοπό αυτό θα διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό και τον απαιτούμενο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό. 

6.6 Επισυνάπτεται το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που καλείται να συνάψει 

ο Δήμος με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., στην οποία περιγράφονται 

αναλυτικά το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και καταγράφονται όλοι 

οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας της προγραμματικής σύμβασης, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

6.6.1 Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της σύμβασης, που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, και συγκε-

κριμένα: (α) τον Αντιπρόεδρο  του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., (β) τον  Αντιδή-

μαρχο Καθαριότητας του Δήμου μας, (γ) Τον Γεν. Δ/ντή του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελ-

λάδας Α.Ε.. Έργο της ΚΕΠ θα είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της σύμβασης και η 

επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προ-

στασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

7. Δεδομένου ότι η νομιμότητα της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από τα άρθρα 

30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 

3613/2007, 1 παρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 και 246 παρ.3 του ν. 4555/2018, προτείνεται να 

αποφασισθούν: 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Ι. την  ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο 

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, 

ΙΙ. την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του 

«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρε-

σιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας, σύμφωνα με τα άρθρα 30 παρ. 1 του 

ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, 1 παρ. 2 

της ΚΥΑ 2527/2009 και 246 παρ. 3 του ν. 4555/2018, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 
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ΙΙΙ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμ-

βασης. 

 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη 
Δ/νσης Περιβάλλοντος 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

 
 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
ΠΕ Μηχανικών-Α’ 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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ΠΡΟ: 
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Γήκνπ Λακηέσλ 

 

 

 

ΕΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ: Λήυη απόθαζης περί «Προηεραιοποίηζης ηφν προηάζεφν ποσ έτοσν ήδη 

σποβληθεί ή πρόκειηαι να σποβληθούν ζηο πλαίζιο ηφν Προζκλήζεφν ηοσ Προγράμμαηος 

¨Ανηώνης Σρίηζης¨ από ηον Δήμο Λαμιέφν». 

 

Έρνληαο ππόςε, 

1.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 [ΦΔΚ Α΄87/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»]. 

2.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ N.3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α΄/8-6-2006), «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ». 

3.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/19-07-2018) Μεηαξξύζκηζε 

ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο 

Σπκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Τ.Α. [Πξόγξακκα 

«ΚΛΔΙΣΘΔΝΗΣ]. 

4.- Τηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ 197/1/2020): Τξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Διιεληθήο 

Ιζαγέλεηαο, λέν πιαίζην επηινγήο δηνηθήζεσλ ζηνλ δεκόζην ηνκέα, ξύζκηζε νξγαλσηηθώλ ζεκάησλ 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ιζαγέλεηαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γεκόζηνπ 

Τνκέα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο 

5.- Τελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε 6302/2021 - ΦΔΚ 1399/Β/8-4-2021 - Τξνπνπνίεζε ηεο 

ππ’ αξ. 22766/9.4.2020 θνηλήο απόθαζεο ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεσλ θαη Δζσηεξηθώλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Υπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ - «Δηδηθό Αλαπηπμηαθό 

Πξόγξακκα ΟΤΑ α’ θαη β’ βαζκνύ, ζπλδέζκσλ Γήκσλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ΟΤΑ α’ θαη β’ 

mailto:grdrh@lamia-city.gr


βαζκνύ, ζπλδέζκσλ Γήκσλ θαη Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ΟΤΑ: Πξόγξακκα Αλάπηπμεο θαη 

Αιιειεγγύεο γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε ”Αληώλεο Τξίηζεο“» (Β’ 1386). 

6.- Σύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΓΚ 1399 Β’), νη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρνπλ νκαδνπνηεζεί ζε επηά (7) θαηεγνξίεο, ζε επίπεδν Γήκσλ ή Πεξηθεξεηώλ 

θαη ηέζεθε αλώηαην όξην ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (πιαθόλ) πξνηάζεσλ (πεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ, όπνπ είλαη επηιέμηκνο), πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα γηα θάζε θαηεγνξία. Γελ 

ζπλππνινγίδνληαη ζηνλ ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό (πιαθόλ) αλά δηθαηνύρν νη πξνηάζεηο (αηηήζεηο 

έληαμεο) πνπ ππνβάιινληαη: α) ζηελ Πξόζθιεζε ΑΤ14 κε ηίηιν «Διιάδα 1821 - Διιάδα 2021», β) 

ζηελ πξόζθιεζε ΑΤ11 κε ηίηιν «Γξάζεηο γηα ππνδνκέο πνπ ρξήδνπλ αληηζεηζκηθήο πξνζηαζίαο 

(πξνζεηζκηθόο έιεγρνο)», γ) ζηελ Οκάδα Α ηεο Πξόζθιεζεο ΑΤ02 κε ηίηιν «Οινθιεξσκέλε 

δηαρείξηζε αζηηθώλ ιπκάησλ», δ) ζηε Γξάζε (δ) «Απνθαηάζηαζε ρώξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 

απνξξηκκάησλ (Φ.Α.Γ.Α.)» ηεο Πξόζθιεζεο ΑΤ04 «Φσξηζηή Σπιινγή Βηναπνβιήησλ, Γσληέο 

Αλαθύθισζεο θαη Σηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ» θαη ε) ζηελ Οκάδα Γ «Δηδηθά Σρνιεία, 

Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα, Μνπζηθά θαη Καιιηηερληθά Σρνιεία πνπ εμππεξεηνύλ δύν (2) ή 

πεξηζζόηεξνπο Γήκνπο» ηεο Πξόζθιεζεο ΑΤ07 κε ηίηιν «Αμηνπνίεζε ηνπ θηηξηαθνύ απνζέκαηνο 

ησλ Γήκσλ». 

Με βάζε ην αλσηέξσ πιαίζην κέρξη ηελ 31/5/2021, νη δπλεηηθνί δηθαηνύρνη, θαινύληαη: α) λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πξνηεξαηνπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί ή πξόθεηηαη λα 

ππνβιεζνύλ ζην πιαίζην ησλ Πξνζθιήζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη β) λα εθπνλήζνπλ ηελ 

πξνηεξαηνπνίεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα αλώηαηα όξηα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (πιαθόλ) 

πξνηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζην Πξόγξακκα γηα θάζε θαηεγνξία δηθαηνύρσλ ζύκθσλα 

κε ηελ ΚΥΑ 6302/8-4-2021 (ΦΓΚ 1399 Β’). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ, ν Δήμος Λαμιέφν πξνηείλεηαη λα πξνηεξαηνπνηήζεη ηηο 

πξνηάζεηο εληόο πιαθόλ, ζύκθσλα κε ηνλ επόκελν πίλαθα. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν πξνϋπνινγηζκόο 

πνπ πξνηείλεηαη πξνο πξνηεξαηνπνίεζε απνηππώλεηαη ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε : 

Πρόζκληζη Σίηλος Πρόηαζης 
Προϋπ/μός 

σποβολής 

Προϋπ/μός 

προηερ/ζης 

ειρά 

προηεραιόηηηας 

ΑΤ10 Δπηζθεπέο ζρνιηθώλ θηηξίσλ 

θαη πξναύιησλ 

2.482.000,00  1.500.000,00 1 

ΑΤ12 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ 

νρεκάησλ 

2.592.560,78 945.000,00 2 

ΑΤ08 Χεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο 

Γήκνπ Λακηέσλ 

1.498.860,00 1.498.860,00 3 

ΑΤ05 Καηαζθεπή αγξνηηθήο 

νδνπνηίαο Γήκνπ Λακηέσλ 

9.221.370,00 4.500.000,00 4 

ΑΤ06 Οινθιεξσκέλν Σρέδην 

Αζηηθήο Αλάπιαζεο ηνπ 

λνηηνδπηηθνύ ηκήκαηνο 

Λακίαο 

11.396.000,00 5.500.000,00 5 

ΑΤ02 Σρεδηαζκόο θαη θαηαζθεπή 

δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζηε 

8.065.000,00 

Πιένλ ΦΠΑ 

4.000.000,00 

Πιένλ ΦΠΑ 
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ιεθάλε ηνπ Σπεξρεηνύ 

πνηακνύ (ΥΔ 1,3,4,5) 

 Σύλνιν  17.943.600,00  

 

Καη’ εμαίξεζε, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, ν Υπνπξγόο Δζσηεξηθώλ 

δύλαηαη, κε εηδηθώο αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ, λα εληάμεη πξνηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ δπλεηηθό δηθαηνύρν θαη νη νπνίεο αθνξνύλ ζε έξγα 

κε ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό, πγεηνλνκηθό ή αλαπηπμηαθό απνηύπσκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, 

ηδίσο δε έξγα, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ππαγνξεύεηαη από ππέξηεξνπο ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο 

θαη δηαζθάιηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο θαη έξγα, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ είλαη αλαγθαία 

γηα ηε ζπκκόξθσζε ηεο ρώξαο κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ ελσζηαθή 

λνκνζεζία». 

Σην πιαίζην ηεο δπλαηόηεηαο απηήο ν Δήμος Λαμιέφν πξνηίζεηαη  λα ππνβάιεη πξόηαζε 

ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Πξόζθιεζε ΑΤ04 «Φσξηζηή Σπιινγή Βηναπνβιήησλ, Γσληέο Αλαθύθισζεο 

θαη Σηαζκνί Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ», κε ηίηιν «Δημιοσργία σποδομών ζηερεών 

αποβλήηφν». Με ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιόγσ πξάμεο εμαζθαιίδεηαη ην βέιηηζην ελεξγεηαθό θαη 

πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα γηα ηελ εθαξκνδόκελε δηαδηθαζία ηεο αλαθύθισζεο, θη επηηπγράλεηαη 

ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Δηδηθόηεξα : 

 

Κφδικός 

Πρόζκληζης 
Σίηλος Πρόηαζης 

Προϋπ/μός  

ΑΤ04 Γεκηνπξγία ππνδνκώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ 6.443.040,00 

 

ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ 

 

1) Τελ έγθξηζε ηεο παξαπάλσ πξνηεξαηνπνίεζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληώλεο Τξίηζεο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από πόξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδύζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

2) Τελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή όισλ ησλ απαηηνύκελσλ εγγξάθσλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο παξαπάλσ ΚΥΑ 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Γξαθείν Γεκάξρνπ  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

ΕΤΘΤΜΙΟ K. ΚΑΡΑΪΚΟ 

  




