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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

                     Λαμία,     
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Ταχ.Δ/νση        : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ.Κωδ. : 35 131 Λαμία 
Πληροφορίες : Τσαδήμα Αικατερίνη 
Τηλ.   : 2231351069 
E-mail              : k.tsadima@lamia-city.gr 

 
 
 

 Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:        
                                       «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ» 
 

 
Η 14η Ιουνίου  αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 

Αιμοδότη .   
 
Την ημέρα αυτή τιμάται ο ανώνυμος αιμοδότης  και ο αλτρουισμός που επιδεικνύει 

προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά του χωρίς 
ανταμοιβή : 10 λεπτά από το χρόνο του και 450 κ.ε. αίμα. 

 
Το μήνυμα του εορτασμού της Ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη δεν είναι μόνο να 

εξαλειφθεί η προκατάληψη, ο φόβος και  η άγνοια γύρω από τη διαδικασία της αιμοδοσίας, 
αλλά κυρίως : 

 Να προσελκύσει νέους αιμοδότες 

 Να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν 
τακτικοί εθελοντές αιμοδότες 

 Να ευαισθητοποιεί διαρκώς το σύνολο των πολιτών για την σπουδαιότητα 
αλλά και την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 
Μία σημαντική παράμετρος που πρέπει να αναφερθεί , επίσης,  είναι και   το 

γεγονός ότι η αύξηση των κρουσμάτων της πανδημίας COVID – 19   έχει επηρεάσει 
σημαντικά τα αποθέματα αίματος  στη χώρα μας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
σοβαρά προβλήματα στους ασθενείς που χρειάζεται να μεταγγιστούν. 

 



Σελίδα 2 από 3 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Λαμιέων σε συνεργασία με το Γενικό 
Νοσοκομείο Λαμίας και το Τμήμα Αιμοδοσίας παίρνουν την πρωτοβουλία να διοργανωθεί 
το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 ( 09:30-13:30)   εθελοντική αιμοδοσία στο κέντρο της πόλης 
στην πλατεία Ελευθερίας με σκοπό αφενός τη συγκέντρωση αποθεμάτων για το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου, αφετέρου την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση  των πολιτών 
για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας. 

 
 Οι δαπάνες για τη δράση υπολογίζονται στα 559,24€ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνουν το Κ.Α. 15.6473.0001 με τίτλο :«Δαπάνες Δραστηριοτήτων 
Κοινωνικού Χαρακτήρα» έτους 2021 και αφορούν : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ  ΦΠΑ ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΦΠΑ  

1 Μπλουζάκια με 
λογότυπο του Γραφείου 
Εθελοντισμού του 
Δήμου Λαμιέων 

20 170,00   

2 Μπλουζάκια με γιακά 
με  λογότυπο του 
Γραφείου Εθελοντισμού 
του Δήμου Λαμιέων 

10 140,00    

3. Διαπιστεύσεις με 
πλαστικοποίηση με 
λογότυπο   

30 24,00   

4. Κορδέλα λαιμού 
διαπιστεύσεων με 
λογοτυπο 

30 45,00   

5. Εκτυπώσεις σε 
PVC(baner) 

2 (μέτρα 
4,000)  

72,00   

   ΣΥΝΟΛΟ  451,00 

   Φ.Π.Α. 24% 108,24 

   ΣΥΝΟΛΟ με 
ΦΠΑ 

 559,24 

 
Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης έλαβε ΑΔΑΜ 21REQ008659336 2021-05-25 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 ( ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος Α’)  

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 , περίπτωση ε’. 
3. Το πρωτογενές αίτημα της δαπάνης με ΑΔΑΜ 21REQ008659336 2021-05-25 
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4. Την αναγκαιότητα συγκέντρωσης μονάδων αίματος καθώς και την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στην εθελοντική 
αιμοδοσία.  

 
 
 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης για τις δαπάνες  διοργάνωσης   Εθελοντικής Αιμοδοσίας 

το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 στην Πλατεία Ελευθερίας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντική Αιμοδότη με σκοπό  αφενός τη συγκέντρωση αποθεμάτων για το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, αφετέρου στην ευαισθητοποίηση και 
ενημέρωση  των πολιτών για θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας και που θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6473.0001 με τίτλο :«Δαπάνες Δραστηριοτήτων Κοινωνικού Χαρακτήρα» έτους 2021 με 
ύψος δαπανών 559,24€ . 

 
 
 

Λαμία,  26/05/2021 
 

Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
                                                                                                    
                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΟΥΦΛΑΣ 
 

 
 
 
 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    

 
 

      Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ               
    ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 

      Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ     
     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

   

 



Σελίδα 1 από 2 
 

               
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δνση     : Φιλίας 1   
Ταχ.Κώδικας : 35133 ΛΑΜΙΑ                                                                                           
Πληροφορίες: Νικόλαος Σουφλέρης            
Αρ.τηλεφ.      : 2231067413                                    
Αρ.FAX         : 2231067413            
Ε-mail           : n.soufleris@lamia-city.gr 
 
           
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « 38ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2021 
και  MINI Ράλλυ Φθιώτιδος».  

 
Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από την Αγωνιστική Λέσχη 

Αυτοκινήτου Λαμίας που είναι σωματείο με αθλητική αναγνώριση (αρ. ΦΣ21), κατόπιν 
προκήρυξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγώνων Ράλλυ Χώματος 2021 από την 
Επιτροπή Αγώνων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), 
προκειμένου να συνδιοργανώσουμε:  το 38ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2021 του 1ου γύρου του  
57ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγώνων Ραλλυ Χώματος 2021 και το MINI Ράλλυ 
Φθιώτιδος που προσμετρά στο  Κύπελλο Ράλλυ Χώματος, στις 19 και 20 Ιουνίου, στην 
ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.  

Το 38ο Ράλλυ Φθιώτιδος θα είναι μια γιορτή του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Με το 
θέαμα που προσφέρει, την  πανηγυρική εκκίνηση, τις ειδικές διαδρομές και τον 
τερματισμό, προσελκύει συμμετοχές και θεατές που θαυμάζουν τον μηχανοκίνητο 
αθλητισμό  από όλα τα μέρη της Ελλάδας,  στη Λαμία. 

Η καρδιά του κορυφαίου Πανελλαδικά θεσμού του χώρου θα χτυπήσει  ξανά στην 
Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και στις  ειδικές χωμάτινες διαδρομές , οι οποίες για φέτος 
εξελίσσονται κατά 75% στο Δήμο Λαμιέων και κατά 25% στον Δήμο Μακρακώμης, 
προκειμένου να είναι ίδιες ακριβώς με του WRC Ράλλυ Ακρόπολης και να αποτελέσουν 
πρόβα της παγκόσμιας διοργάνωσης . 

Η πανδημία του Covid-19 δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά την οργάνωση 
των εκδηλώσεων γι αυτό και  το Ράλλυ θα διεξαχθεί υπο αυστηρό υγειονομικό 
πρωτόκολλο, υπο τις οδηγίες του Υπουργείου, αλλά και του ΕΟΔΥ, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων αλλά και των θεατών, 
λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. 

Η διεξαγωγή ενός τέτοιου ξεχωριστού event, θα προσελκύσει κόσμο, θα τονώσει 
την αγορά και θα καταστήσει  άλλη μια φορά την πόλη της Λαμίας, επίκεντρο αγωνιστικού 
ενδιαφέροντος του μηχανοκίνητου αθλητισμού προσφέροντας πολλαπλά οφέλη .  
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Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διεξαγωγή της  
διοργάνωσης του  38ου Ράλλυ Φθιώτιδος 2020, καθώς και η πραγματοποίηση των 
ακόλουθων δαπανών που αφορούν:  α) στη φιλοξενία στελεχών, δημοσιογράφων και 
επισήμων, ποσού 3.500,00 €, β) σε έπαθλα – κύπελλα, ποσού 4.000,00  € και  γ) σε 
υπηρεσίες  μεταφοράς  (υλικά ασφαλείας – διαμόρφωσης - σήμανσης ΕΔ) ποσού 2.500 €,   
και  σχετίζονται άμεσα με την προβολή, διεξαγωγή, επιτήρηση, ασφάλεια και υλοποίηση 
του αγώνα.     

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 10.000 € 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). και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητικών δραστηριοτήτων με αρ. πρωτ. 21016/27-05-
2021 το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 21REQ008674837/ 2021-05-27. 

 
 

         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  10.000 €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την διοργάνωση της  εκδήλωσης « 38ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2021 » στις 19 και 20 Ιουνίου  
2021, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021.                                            
                                                                                                                    
Λαμία     /  /2021 

   Ο συντάξας 

Λαμία     / /2021 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Λαμία   / /2021 

Η Διευθύντρια Δ/νσης  

  

 

 

  

Σουφλέρης  Νίκος  

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Σουφλέρης  Νίκος  

ΠΕ 10  Φυσικής Αγωγής   

Χαρώνη Σοφία  

ΠΕ 10   Φυσικής Αγωγής    

                                                        

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λαμία, 1 5 12021 

Αριθμ. πρωτ.

Διεύθυνση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κώδικας : 35131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 
Τηλέφωνο : 22313 51023 
e-mail : v.karanasios@lamia-citv.qr

Οικονομική Επιτροπή 

Δήμου Λαμιέων

ΠΡΟΣ:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγόρου - καθορισμός αμοιβής

Τίθενται υπόψη σ α ς :

1. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 συζητείται στο Ειρηνοδικείο Λαμίας -  κατόπιν 

αναβολής - η από 15-11-2017 και με Α.Π.Κ.: 266 / 28-11-2017 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας 

αίτηση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) επικύρωσης συμβιβασμού (κατ άρθρο 4, 

παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 

4336/2015 και ισχύει) του Ιωάννη Παπαδημητρίου του Δημητρίου προς-κατά των : 

Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. (σύνολο : 10).

2. Ακολούθησε η με Α.Π.Κ. : 240 / 14-4-2021, στο Ειρηνοδικείο Λαμίας 

αίτηση (εκούσια δικαιοδοσία) επαναπροσδιορισμού εκκρεμούς υπόθεσης (κατ' 

άρθρο 4ε του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4745/2020) , για 

την ανωτέρω με Α.Π.Κ. 266 / 28-11-2017 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας αίτηση.

3. 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’ αρίθμ. 

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

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

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

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

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ'αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση
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Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / ΒΊ 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.

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

Λαμιέων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 

Δήμου μας .

7. 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. 3852/2010, 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 λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε 

δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, προκειμένου να υποστηρίξει νομικά το Δήμο 

Λαμιέων αναφορικά με την ανωτέρω υπόθεση, να παρασταθεί -  για λογαριασμό του 

Δήμου Λαμιέων -  στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, στη συζήτηση της, από 15-11-2017 και με 

Α.Π.Κ.: 266 / 28-11-2017 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας αίτησης, όποτε αυτή 

επαναπροσδιοριστεί ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολή ή ματαίωσή της και να καταθέσει 

προτάσεις και σχετικά έγγραφα.
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Ο Προϊστάμενος

του Τμήματο ς Υπηρεσίας

Νομικός Σύμβουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ .1394
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κώδικας : 35131 - ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος ΠΡΟΣ :
Τηλέφωνο : 2231351023
e-mail : v.karanasios@lamia-city.gr Οικονομική Επιτροπή

Δήμου Λαμιέων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Πληρεξουσίου Δικηγό|ρου - καθορισμός αμοιβής.

Τίθενται υπόψη σ ας:

1. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 συζητείται στο Ειρηνοδικείο Λαμίας -  κατόπιν 

αναβολής - η από 15-11-2017 και με Α.Π.Κ.: 266 / 28-11-2017 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας 

αίτηση (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) επικύρωσης συμβιβασμού (κατ'άρθρο 4, 

παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 

4336/2015 και ισχύει) του I. Π. του Δ. προς-κατά των : Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. 

(σύνολο : 10).

2. Ακολούθησε η με Α.Π.Κ. : 240 / 14-4-2021 , στο Ειρηνοδικείο Λαμίας 

αίτηση (εκούσια δικαιοδοσία) επαναπροσδιορισμού εκκρεμούς υπόθεσης (κατ' 

άρθρο 4ε του Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4745/2020) , για 

την ανωτέρω με Α.Π.Κ. 266 / 28-11-2017 στο Ειρηνοδικείο Λαμίας αίτηση .

3. 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 .

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

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
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5. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.ΕΎ.) 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 / ΒΊ 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 .

6. Η υπ'αριθμ. /27-5-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.

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

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιθ' και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / A 7 9-8-2019), το άρθρο 10, παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α7 11-3- 

2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ /12-10-2020).

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιε' και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1, περ. ιθ' και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α7 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

παρ. 3 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α7 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020), η λήψη απόφασης :

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Ευάγγελο Δ. Αντωνολουκά (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 127), 

προκειμένου να παρασταθεί -  για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων -  στο Ειρηνοδικείο 

Λαμίας, στη συζήτηση της, από 15-11-2017 και με Α.Π.Κ.: 266 / 28-11-2017 στο 

Ειρηνοδικείο Λαμίας αίτησης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) επικύρωσης 

συμβιβασμού (κατ' άρθρο 4, παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015 και ισχύει) του I. Π. του Δ. προς-κατά των : 

Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. (σύνολο : 10 ), όποτε αυτή επαναπροσδιοριστεί ή σε οποιαδήποτε 

μετ' αναβολή ή ματαίωσή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα.

Β. για τον καθορισμό της αμοιβής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

72, παρ. 1, περ. δ’ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α ’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α ' / 11-3-
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2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των ττεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών με 

το Φ.Π.Α. (555,52 €), που αναλύεται ως εξής :

α) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης, ποσό 69,00 ευρώ. 

β) για τη σύνταξη προτάσεων, ποσό 59,00 ευρώ.

γ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ X 4 ώρες = ) 320,00 ευρώ.

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (69,00 € + 59,00 € + 320,00 €) = 448,00 ευρώ X 24% = 

107,52 € .

Λαμία, 2 7 15 12021

Ο Προϊστάμενος

Νομικός Σύμβουλος
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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 : «Τροποποίηση της υπ’ αριθ, 253/6-4-2021 (ΑΔΑ : 65ΥΔΩΛΚ-ΘΤ9) 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής».

Με την υπ’ αριθ. 253/6-4-2021 (ΑΔΑ : 65ΥΔΩΛΚ-ΘΤ9) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου 

Λαμίας κ. Ευαγγελία Κονάνου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 388), προκειμένου να παρασταθεί, για 

λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 27-5-2021 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της από 19-7-2019 και με αριθ. κατ. ΑΓ37/5-2- 

2020 αγωγή αποζημιώσεως του Ευάγγελου Καπρίτσου του Κωνσταντίνου κατά του 

Δήμου Λαμιέων, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και 

καθορίστηκε η αμοιβή της.

Επειδή παρεισέφρησε αριθμητικό σφάλμα αναφορικά με τον καθορισμό της 

αμοιβής της ορισθείσας με την υπ’ αριθ. 253/6-4-2021 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής δικηγόρου, τροποποιούμε το σκέλος που αφορά στην αμοιβή της δικηγόρου 

κ. Ευαγγελίας Κονάνου ως εξής :

Β) 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
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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 Α7 208/27-9- 

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

στο συνολικό ποσό των επτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών με το 

Φ.Π.Α. (729,12 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :

Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής στη δικάσιμο της 27-5-2021, καθώς και 

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

τεσσάρων (134,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό εκατόν τριάντα τεσσάρων

(134.00) ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι

(320.00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,

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

σαράντα ενός ευρώ και δώδεκα λεπτών (141,12 ευρώ), δηλαδή : 134,00 € + 134,00 € + 

320,00 € = 588,00 € χ 24% = 141,12 ευρώ.

Λαμία, 28-5-2021.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Νομικής Υπηρεσίας

Βλάσιος ΓΙ Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος: Πράξεις αναθέσεων 

προμηθειών και  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 διαγωνισμών-δημοσίων 
συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

Ταχ. Δ/νση    :  Κραββαρίτου 3 
Ταχ. Κωδ.     :  35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Ιωάννης Μυλωνής 
Αρ. τηλεφ.     :  22313 – 51599 
E-mail           :  milonis@lamia-city.gr 

  

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
 

Π Ρ Ο Σ  
 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού 

οδικού δικτύου στις ΔΕ Λιανοκλαδιού, ΔΕ Υπάτης και ΔΕ Παύλιανης.  

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 

εξής:  

«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 

ανάθεση 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, 

καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 649 Φ.702.15 23/04/2020 εγγράφου της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  «περί ελέγχου και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου», 

προφορικών εισηγήσεων των Προέδρων των Κοινοτήτων  και μετά από αυτοψία που 

διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε η ανάγκη 

εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση δασικών οδών στις ΔΕ Λιανοκλαδιού, ΔΕ Υπάτης 
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και ΔΕ Παύλιανης για την αποκατάσταση της βατότητας από κατολισθήσεις και 

νεροφαγώματα. 

Στο Δήμο μας σήμερα απασχολούνται τρεις (5) χειριστές τροχοφόρου εκσκαφέα 

JCB, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την 

καθαριότητα τις διανοίξεις και την αποκατάσταση βατότητας σε αγροτική – δασική - 

δημοτική οδοποιία όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Λαμιέων.  

Ο Καλλικρατικός Δήμος Λαμιέων αποτελεί έναν από τους (7) Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που υπάγονται διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) 

Φθιώτιδας, συγκροτείται από 50 Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες, έχει την μεγαλύτερη 

έκταση με 947 Km2, και είναι δεύτερη ως προς τον πληθυσμό υποδιαίρεση της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Από τα παραπάνω συνάγεται εύλογα το συμπέρασμα  ότι ο Δήμος αδυνατεί να 

εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό του.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 

εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου για την 

απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων καταστροφών. 

Αντικείμενο εργασίας 

Για την ΔΕ Υπάτης: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μίσθωση Φορτωτή-
Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου 
(τύπου JCB) με το 
χειριστή 

ΩΡΕΣ 437,5 35,00 15.312,50 

ΣΥΝΟΛΟ 15.312,50 

ΦΠΑ 24% 3.675,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.987,50 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι η ΔΕ Υπάτης. Εκτιμώμενος 

χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 45 ημέρες. 

Για τη ΔΕ Παύλιανης: 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μίσθωση Φορτωτή-
Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου 
(τύπου JCB) με το 
χειριστή 

ΩΡΕΣ 125 35,00 4.375,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.377,42 

ΦΠΑ 24% 1.050,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.427,42 
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Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι η ΔΕ Παύλιανης. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 15 ημέρες. 

 

Για τη ΔΕ Λιανοκλαδίου: 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 

Μίσθωση Φορτωτή-
Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου 
(τύπου JCB) με το 
χειριστή 

ΩΡΕΣ 100 35,00 3.500,00 

2 Φορτηγό 10-15ton ΩΡΕΣ 100 40,00 4.000,00 

3 

Μίσθωση Εκσκαφέα 

Ερπυστριοφόρου με 

το χειριστή 

 

ΩΡΕΣ 111,50 70,00 7.805,00 

ΣΥΝΟΛΟ 15.305,00 

ΦΠΑ 24% 3.673,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.978,20 

 

 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας του μηχανήματος έργου είναι η ΔΕ Λιανοκλαδίου. 

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης εργασιών 15 ημέρες. 

 

 Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 

την αριθ.431/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η 

συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των Κ.Α. 35.6162.0005, Κ.Α. 35.6162.0006 

και Κ.Α. 35.6162.0016 του έτους 2021. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή 

για:  

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη 

συντήρηση δασικών οδών, λόγω ελλιπούς προσωπικού 

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να  

εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στους δασικούς δρόμους της ΔΕ Υπάτης συνολικής 

δαπάνης 18.987,50 ευρώ (15.312,50 € + 3.675,00€ ΦΠΑ 24%), της ΔΕ Λιανοκλαδίου 

συνολικής δαπάνης 18.978,20 ευρώ (15.305,00 € + 3.673,20€ ΦΠΑ 24%) και της ΔΕ 

Παύλιανης συνολικής δαπάνης 5.427,42 ευρώ (4.377,42€ + 1.050,00€ ΦΠΑ 24%). Η 

ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 
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την αριθ.431/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘΝΛΩΛΚ-Σ93) και η 

συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις των Κ.Α. 35.6162.0005, Κ.Α. 35.6162.0006 

και Κ.Α. 35.6162.0016 του έτους 2021. 

 

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος 

 Πολιτικής Προστασίας  

Μυλωνής Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ – Α’ Βαθμό 

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας 

 



          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού - Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών-   
Κατάρτιση των όρων της διαγωνισμού για την προμήθεια: 

  «Προμήθεια συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια του ανοικτού κέντρου εμπορίου 
Λαμίας» ΠΡΟΫΠ: 74.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
Π ρ ο ς  

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

Α. την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας: 
«Προμήθεια συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια του ανοικτού κέντρου εμπορίου 
Λαμίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α. 24% με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 31/2020 μελέτης που συνέταξε η Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου για την 
προμήθεια με τίτλο μελέτης: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
2014-2020  (ΟΠΣ 5037869)» 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στα πλαίσια του ανοικτού κέντρου 
εμπορίου Λαμίας». 
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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  3ου    Πρακτικού  διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  για την  προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ » (έλεγχος δικαιολογητικών- κατακύρωση αποτελέσματος) 

προϋπολογισμού  73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) 
 

Την 03/03/2021 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,  βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας / τιμής η οποία θα προκύψει από την συσχέτιση της βαθμολόγησης 
της τεχνικής προσφοράς και της αντίστοιχης οικονομικής προσφοράς, για την προμήθεια με 
τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 73.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), 
με  όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 6631/19-02-2021 
Διακήρυξη και την αριθμ. 29/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Οργάνωσης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Λαμιέων. 
 

Με την αριθ.   324/27-04-2021 Απόφαση Οικονομικής  Επιτροπής,  αποφασίστηκε: 

Α. Η έγκριση του από 19/04/2021, 1ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» 
Β. Η έγκριση του από 19/04/2021, 2ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (έλεγχος 
οικονομικών προσφορών & ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» 
Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση Παπαμαύρου και 
Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» για τις ομάδες Α,Β,Γ και Δ  ,  γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης  σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η 
πλέον συμφέρουσα  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αφού συγκέντρωσε τον 
υψηλότερο  Τελικό Βαθμό Συνολικής  προσφοράς για κάθε μια από τις ομάδες Α,Β,Γ και Δ : 
ΤΒΣΠ =(ΤΒΤΠ*0,80)+(ΤΒΟΠ*0,20) =(100*0,80)+(100*0,20) =100  και έχει ως εξής : 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Συνολική Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 

Συνολική Οικονομική 

προσφορά σε ευρώ 
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χωρίς ΦΠΑ με ΦΠΑ 24% 

1 ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε. 46.970,00€ 58.242,80 € 

 
 

      Η απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής κοινοποιήθηκε  σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
που υπέβαλλαν προσφορά. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν υποβλήθηκε στον προβλεπόμενο 
χρόνο καμία ένσταση. Στη συνέχεια  απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η αρ.πρωτ. 19325/18-
05-2021 πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών κατακύρωσης .  

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης με 
αρ.πρωτ.19557/19-05 -2021. Στη συνέχεια απεστάλη από την επιτροπή στον προσωρινό ανάδοχο 
η αρ.πρωτ.19690/ 20-05-2021 πρόσκληση αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για  την  
20/05/2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ. 

Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της την 20-05-2021 προχώρησε στην αποσφράγιση και την 
μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Κατόπιν προχώρησε στον 

έλεγχο ως προς την ακρίβεια των δικαιολογητικών κατακύρωσης που είχαν προσκομιστεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη, όπου διαπίστωσε τα εξής :  

Για τον φορέα  «ΚΩΝ. ΜΑΝΤΕΣ-ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ. 6631/19-02-2021  Διακήρυξης του 
Δήμου. 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε το από 20-05-2021  3ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού 

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από  20-05-2021,  3ο  Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
για το έτος 2021, που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», 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 20-05-2021   3ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών- κατακύρωση αποτελέσματος) για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ & 
ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ». 

Β. Η  κατακύρωση  στον φορέα «ΚΩΝ.ΜΑΝΤΕΣ – ΔΗΜ. ΤΣΑΜΗΣ Ο.Ε.» με διεύθυνση Παπαμαύρου 
και Γιαννιτσιώτη Λαμία, ΑΦΜ 082785679 ΔΟΥ Λαμίας, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», για τις ομάδες Α,Β,Γ και Δ, γιατί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης είναι σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6631/19-02-2021   Διακήρυξη & την 
αριθμ.29/2020 Μελέτη της Δ/νσης Σχεδιασμού –Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Δήμου. 

 

 

 
 
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 
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την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
 
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 : 
-3ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
 
 

  
Λαμία, ……/……/2021 

 
Λαμία,  …..  /……/2021 

 
Λαμία,  …… /……../2021 

Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 




