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ΔΙΗΓΗΗ 
ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΗΜΟΤ ΛΑΜΙΔΩΝ 

 

 

Θέμα: ‘Εγκριση δαπανών ποσ πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

των Προέδρων των Κοινοτήτων έτοσς 2021 

 

 
Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/06, ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα 

θαηαλνκήο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο κεηαμύ ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ 

δηακεξηζκάησλ.  

Σύκθσλα δε κε ηελ παξ. 5.γ ηνπ άξζξνπ 129 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τνπηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ» ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πιεξσκέο 

κε ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ελεξγεί ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνύ 

δηακεξίζκαηνο. (ΥΠΔΣΓΓΑ εγθ.32/22168/20.04.2007) 

 

Λακβάλνληαο ππόςε: 
 Τελ αξηζ. 97/16-02-2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

ζύζηαζε ηεο  πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηνλ νξηζκό δηαρεηξηζηώλ απηήο  

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 62038/05.09.2019 (ΦΔΚ 3440/11.09.2019 ηεύρνο B’) 

απόθαζε ηνπ  ΥΠ.ΔΣ. πνπ εθδόζεθε θαη' εμνπζηνδόηεζε ηεο παξ.8 ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/10. 

 Τν άξζξν 35 Β.Γ. 17-5/15-6-59  

 Τελ πεξίπη.ε παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 

 ηα ππνβιεζέληα από ηνπο Πξνέδξνπο (ππνιόγνπο) δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηεο  παγίαο  πξνθαηαβνιήο  

 

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ  

 
1. Η έγθξηζε ησλ δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηεο  παγίαο  πξνθαηαβνιήο 

2. H έθδνζε ηζόπνζσλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, επ' νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ 

δηθαηνύρσλ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή 

έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ παγία πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ, γηα ηνπο 

θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο όπσο ζηελ παξαθάησ θαηάζηαζε: 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004304
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004304
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/7213_2007-ypesdda-egk32-22168-20-4-07.doc


ΠΙΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ 
ΔΣΟ 2021 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΛΑΜΙΔΩΝ 
 Υ.Δ. 347  

  ΠΟΟ   5.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  30.6262.0004 

Α/Α ΑΙΣΙΟΛΟΓΗΗ ΓΑΠΑΝΗ ΑΡ. ΣΙΜ ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΕΡΓΑΙΕ Ε ΠΑΙΔΙΚΕ 

ΧΑΡΕ 75 13/5/2021 
ΚΑΡΑΜΕΣΟ 

ΚΩΝ/ΝΟ 496,00 € 

 
ΤΝΟΛΟ 

   
496,00€ 

       

 

 

 

Λαμία 01-06-2021 
Ο σςντάξαρ 

Λαμία  01-06-2021 
Ο Πποϊστάμενορ Σμήματορ 

Λαμία 01-06-2021 
Η Αναπληπώτπια 

Πποϊστάμενη τηρ Δ/νσηρ 

 
 
 
 
 
 

  

   

 
 

ΛΑΜΙΑ …………………………………… 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 

ΑΠΟΦΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

ΛΑΜΙΑ  ………………………………………. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διεύθυνση   : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού    
Ταχ. Κώδικας  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος    
Τηλέφωνο       : 22313 51023 
e-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,    2     /  6 / 2021 

Αριθμ. πρωτ. 21848 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : α) Περί άσκησης ανακοπής (με πιστή μεταφορά του αντίστοιχου μέρους 

του αρχικού δικογράφου) κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής 

κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ – 

ΕΤΑΜ - Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας, 

β) Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για τη συζήτηση της προσφυγής κατά 

των υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας 

του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ 

αριθ. 21574/2015, 21575/2015 και  Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) 

του ανωτέρω Υποκαταστήματος. 

 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Στις 23-9-2021 συζητείται ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας α) η (χωριζόμενη) ανακοπή (με πιστή μεταφορά του 

αντίστοιχου μέρους του αρχικού δικογράφου) του Δήμου Λαμιέων κατά της υπ’ αριθ. 

1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και β) η κρατηθείσα προσφυγή του Δήμου 

Λαμιέων κατά των υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412, 19413/14-12-2015 αποφάσεων της 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ κ.λ.π. και των 

συναφών 21574/2015, 21575/2015 και Μ314/2015 ΠΕΕ του ανωτερου Υποκαταστήματος. 

2. Αρχικά είχε ασκηθεί η από 2-2-2016 και με αριθ. κατ. ΑΚ 28/2-2-2016 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας ανακοπή – προσφυγή του 

Δήμου Λαμιέων κατά : 1. Του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), 2. Των υπ’ 

αριθ. 19410, 19411, 19412, 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Λαμίας, 3. Των υπ’ αριθ. Χ21574/2015, 

Χ21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ελεγκτή του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας, 4. Του υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 

κατασχετηρίου εγγράφου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας, 

κοινοποιηθέντος προς την Εθνική Τράπεζα, ως τρίτης και 5. Πάσης άλλης προγενέστερης 

ή μεταγενέστερης συμπροσβλητέας διοικητικής πράξης του Ι.Κ.Α. Λαμίας ή άλλης Αρχής, 

με την οποία ζητήθηκε να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες 

αποφάσεις και πράξεις.  

3. Στη συνέχεια -επί της από 2-2-2016 και με αριθ. κατ. ΑΚ 28//2-2-2016 

παραπάνω ανακοπής – προσφυγής-, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 182/2021 προδικαστική 

απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία διέταξε τα εξής : α) 

Κρατεί την υπόθεση, καθ’ ο μέρος το δικόγραφο στρέφεται κατά των υπ’ αριθ. 19410, 

19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ αριθ. 21574/2015, 

21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ανωτέρω 

Υποκαταστήματος και αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά το μέρος αυτό 

(κρατηθείσα), β) Διατάσσει το χωρισμό του δικογράφου ως προς την προσβαλλόμενη υπ’ 

αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (χωριζόμενη) με την 

κατάθεση από τον προσφεύγοντα αυτοτελούς δικογράφου κατ’ αυτής (με πιστή μεταφορά 

του αντίστοιχου μέρους του αρχικού δικογράφου) εντός προθεσμίας 30 ημερών από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης δηλαδή από 20-5-2021, γ) Ορίζει νέα 

δικάσιμο για τη συζήτηση των υποθέσεων (κρατηθείσας και χωριζόμενης) την 23-9-2021.  

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

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

6. 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.  

7. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο: α) η άσκηση ανακοπής (με πιστή 

μεταφορά του αντίστοιχου μέρους του αρχικού δικογράφου)  κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-

11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και η εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, κατά τη δικάσιμο της 23ης 

Σεπτεμβρίου 2021 κατά τη συζήτηση αυτής, β) η εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, κατά τη δικάσιμο της 23ης 

Σεπτεμβρίου 2021 κατά τη συζήτηση της προσφυγής αυτού κατά των υπ’ αριθ. 19410, 

19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ αριθ. 21574/2015, 

21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ανωτέρω 

Υποκαταστήματος. 

8. 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.» 
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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: 

α) Να ασκήσει ανακοπή (με πιστή μεταφορά του αντίστοιχου μέρους του αρχικού 

δικογράφου) κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της 

Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και να 

εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 κατά τη συζήτηση αυτής, καθώς και 

σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή τους υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του 

Δήμου Λαμιέων. 

β) Να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας κατά τη δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 κατά τη συζήτηση της 

προσφυγής αυτού κατά των υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412 και 19413/14-12-2015 

αποφάσεων της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. – 

Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ αριθ. 21574/2015, 21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων 

Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ανωτέρω Υποκαταστήματος, καθώς και σε κάθε 

αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή τους υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου 

Λαμιέων. 

 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 



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 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : α) Περί άσκησης ανακοπής (με πιστή μεταφορά του αντίστοιχου μέρους 

του αρχικού δικογράφου) κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής 

κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ -  

ΕΤΑΜ - Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας,

β) Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας για τη συζήτηση της προσφυγής κατά 

των υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας 

του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ 

αριθ. 21574/2015, 21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) 

του ανωτέρω Υποκαταστήματος.

Τίθενται υπόψη σ α ς :

1. Στις 23-9-2021 συζητείται ενώπιον του Β' Τμήματος του Μονομελούς

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας : α) η (χωριζόμενη) ανακοπή (με πιστή μεταφορά του 

αντίστοιχου μέρους του αρχικού δικογράφου) του Δήμου Λαμιέων κατά της υπ’ αριθ. 

1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ και β) η κρατηθείσα προσφυγή του Δήμου 

Λαμιέων κατά των υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412, 19413/14-12-2015 αποφάσεων της 

Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του ΙΚΑ -  ΕΤΑΜ κ.λ.π. και των 

συναφών 21574/2015, 21575/2015 και Μ314/2015 ΠΕΕ του ανώτερου Υποκαταστήματος.
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2. Αρχικά είχε ασκηθεί η από 2-2-2016 και με αριθ. κατ. ΑΚ 28/2-2-2016 

ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας ανακοπή -  προσφυγή του 

Δήμου Λαμιέων κατά : 1. Του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), 2. Των υπ’ 

αριθ. 19410, 19411, 19412, 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Λαμίας, 3. Των υπ’ αριθ. Χ21574/2015, 

Χ21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ελεγκτή του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας, 4. Του υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 

κατασχετηρίου εγγράφου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. Λαμίας, 

κοινοποιηθέντος προς την Εθνική Τράπεζα, ως τρίτης και 5. Πάσης άλλης προγενέστερης 

ή μεταγενέστερης συμπροσβλητέας διοικητικής πράξης του Ι.Κ.Α. Λαμίας ή άλλης Αρχής, 

με την οποία ζητήθηκε να ακυρωθούν και εξαφανισθούν οι ως άνω προσβαλλόμενες 

αποφάσεις και πράξεις.

3. Στη συνέχεια -επί της από 2-2-2016 και με αριθ. κατ. ΑΚ 28//2-2-2016 

παραπάνω ανακοπής -  προσφυγής-, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 182/2021 προδικαστική 

απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία διέταξε τα εξής : α) 

Κρατεί την υπόθεση, καθ’ ο μέρος το δικόγραφο στρέφεται κατά των υπ’ αριθ. 19410, 

19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του Περιφερειακού 

Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ αριθ. 21574/2015, 

21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του ανωτέρω 

Υποκαταστήματος και αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης κατά το μέρος αυτό 

(κρατηθείσα), β) Διατάσσει το χωρισμό του δικογράφου ως προς την προσβαλλόμενη υπ’ 

αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. (χωριζόμενη) με την 

κατάθεση από τον προσφεύγοντα αυτοτελούς δικογράφου κατ’ αυτής (με πιστή μεταφορά 

του αντίστοιχου μέρους του αρχικού δικογράφου) εντός προθεσμίας 30 ημερών από την 

κοινοποίηση σ’ αυτόν της παρούσας απόφασης δηλαδή από 20-5-2021, γ) Ορίζει νέα 

δικάσιμο για τη συζήτηση των υποθέσεων (κρατηθείσας και χωριζόμενης) την 23-9-2021.

4. 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.

5. 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.
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6. 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 -  Στερεός Ελλάδας (ΦΕΚ 4224/Β730-9-2020), 

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.

7. Η με αριθ. πρωτ. 21848/1-6-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.

Επειδή η υπ’ αριθ. 182/2021 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 20-5-2021, η προθεσμία των 

τριάντα (30) ημερών για άσκηση - κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου ανακοπής κατά της 

υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. -  σύμφωνα με το 

διατακτικό της παραπάνω απόφασης - λήγει την 22-6-2021.

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτ. 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 στη δικηγόρο του Δικηγορικού 

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

να ασκήσει ανακοπή (με πιστή μεταφορά του αντίστοιχου μέρους του αρχικού 

δικογράφου) - εντός προθεσμίας 30 ημερών από την κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 182/2021 

απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας στο Δήμο Λαμιέων δηλ. 

από 20-5-2021 - κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης 

της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. 

(χωριζόμενη) και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Β’ Τμήμα) κατά τη δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 

κατά τη συζήτηση αυτής, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή τους 

υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων, β) να εκπροσωπήσει το Δήμο
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Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας (Β’ Τμήμα) κατά τη 

δικάσιμο της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 κατά τη συζήτηση της προσφυγής αυτού κατά των 

υπ’ αριθ. 19410, 19411, 19412 και 19413/14-12-2015 αποφάσεων της Διευθύντριας του 

Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ. και των συναφών υπ’ 

αριθ. 21574/2015, 21575/2015 και Μ314/2015 Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) του 

ανωτέρω Υποκαταστήματος (κρατηθείσα) καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή 

ανασυζήτησή τους υπερασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.

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 

(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 χιλίων τετρακοσίων εξήντα έξι ευρώ και ενενήντα δύο 

λεπτών με το Φ.Π.Α. (786,16 € (χωριζόμενη) + 680,76 € (κρατηθείσα) = 1.466,92 

ευρώ), ήτοι αναλυτικά :

Βα) Για την άσκηση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας 

-  δι’ αυτοτελούς δικογράφου - ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 1970/18-11-2015 έκθεσης 

αναγκαστικής κατάσχεσης της Διευθύντριας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Λαμίας 

του Ι.Κ.Α. -  Ε.Τ.Α.Μ., ποσό ογδόντα πέντε (85,00) ευρώ,

Ββ) Γ ια την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας κατά τη συζήτηση της παραπάνω ανακοπής στη δικάσιμο της 23-9-2021, καθώς 

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

τεσσάρων (64,00) ευρώ,

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

Βδ) Γ ια την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τετρακοσίων (400,00) 

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

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

πενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών (152,16 ευρώ), δηλαδή : 85,00 € + 64,00 € + 85,00 

€ + 400,00 € = 634,00 € χ 24% = 152,16 ευρώ.

Βζ) Γ ια την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας κατά τη συζήτηση της με ΑΚ28/2-2-2016 κρατηθείσας ανακοπής -  προσφυγής
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στη δικάσιμο της 23-9-2021, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή 

ανασυζήτηση αυτής, ποσό εξήντα τεσσάρων (64,00) ευρώ,

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

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

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

Β.) Γ ια Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν τριάντα 

ενός ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (131,76 ευρώ), δηλαδή : 64,00 € + 85,00 € + 

400,00 € = 549,00 € χ 24% = 131,76 ευρώ.

Λαμία, 3-6-2021

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

N o u ik m c  Υπηοεσίαε

Νομικός Σύμβουλος
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Λαμία,        3 / 6 / 2021 

Απιθμ. Ππωη. : 22194 

 

 

ΠΡΟ:  

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή   

Γήκνπ Λακηέσλ  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΗ - ΘΔΣΙΚΗ  ΔΙΗΓΗΗ 

 

ΘΔΜΑ : «Οξηζκόο πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ, γηα ηε λνκηθή ππνζηήξημε πξώελ 

αληηδεκάξρνπ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Λακίαο» . 

 

Τίζεληαη ππόςε ζαο : 

1. Με ηε κε Α.Β.Μ. : Α 2017 / 3236  Πξάμε ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ 

Λακίαο ν πξώελ αληηδήκαξρνο  θ. Α.Κ. ηνπ Δ. θαηεγνξείηαη σο ππαίηηνο ζσκαηηθήο 

βιάβεο από ακέιεηα  ππόρξενπ  δηά παξαιείςεσο, ζηηο  24 / 7 / 2017 θαη ζα δηθαζηεί ζηηο 

10 Ιοςνίος 2021 ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Λακίαο .  

2. Με ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 21891 / 02-6-2021 αίηεζε ηνπ πξώελ 

αληηδεκάξρνπ θ. Α.Κ. ηνπ Δ. ππνβάιιεηαη ην θαηεγνξεηήξην θαη δεηείηαη λα ηνπ 

παξαζρεζεί λνκηθή ππνζηήξημε γηα ην αλσηέξσ αδίθεκα, πνπ θέξεηαη λα εθηέιεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαζεθόλησλ ηνπ .  

3. Με ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 21959 / 02-6-2021 αίηεζε ηνπ θ. Γεκάξρνπ 

Λακηέσλ πξνο ην Τκήκα Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, πνπ βαζίδεηαη ζηε ζρεηηθή κε 

αξηζ. πξση. : 21891 / 02-6-2021 αίηεζε  ηνπ πξώελ αληηδεκάξρνπ , δεηείηαη από ηε 

Ννκηθή Υπεξεζία λα πξνβεί ζηηο ελέξγεηέο ηεο γηα ηελ παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο ζηνλ 

αλσηέξσ πξώελ αληηδήκαξρν, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο από ηελ 

αξκόδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, γηα λα ηνλ εθπξνζσπήζεη, 

παξηζηάκελνο – πξνο ππεξάζπηζή ηνπ - ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ 
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Λακίαο  . Η ζρεκαηηζζείζα δηθνγξαθία αθνξά πξάμεηο κέζα ζην πιαίζην ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ πξώελ αληηδεκάξρνπ θαη όρη ζην πιαίζην ηνπ ηδησηηθνύ βίνπ ηνπ. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δε ππόζεζε απαηηείηαη ε παξνρή λνκηθήο ππνζηήξημεο, θαζόζνλ αθνξά  δίθε  ελώπηνλ 

ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Λακίαο, ζηηο  10  Ιοςνίος  2021 .  

4. Σηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 244 Α § 6 ηνπ λ. 3852/2010, όπσο πξνζηέζεθε κε 

ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ Α΄ 133/19-7-2018) νξίδεηαη όηη : « 6. Οη Ο.Τ.Α. α΄ θαη 

β΄ βαζκνύ θαη ηα λνκηθά πξόζωπα απηώλ ππνρξενύληαη λα παξέρνπλ λνκηθή ππνζηήξημε 

ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνύλ ζε απηνύο, ελώπηνλ ηωλ Δηθαζηεξίωλ ή ηωλ 

Δηθαζηηθώλ Αξρώλ, ζε πεξίπηωζε δηελέξγεηαο πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ή άζθεζεο 

πνηληθήο δίωμεο απηώλ γηα αδηθήκαηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη όηη δηέπξαμαλ θαηά ηελ 

ελάζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπο. Η αλωηέξω λνκηθή ππνζηήξημε δελ παξέρεηαη ζε 

πεξίπηωζε πνηληθήο δίωμεο απηώλ ύζηεξα από θαηαγγειία εθ κέξνπο ηεο Υπεξεζίαο. Η 

λνκηθή εθπξνζώπεζή ηνπο ζπληειείηαη από δηθεγόξν ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο, ύζηεξα 

από αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ πξνο ηνλ νηθείν δήκαξρν ή πεξηθεξεηάξρε, ζεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Υπεξεζίαο θαη απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. Αλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε πάγηα 

έκκηζζε εληνιή, ε εθπξνζώπεζε γίλεηαη από πιεξεμνύζην δηθεγόξν πνπ πξνζιακβάλεηαη 

ζύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε ηε` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 72 θαη ζύκθωλα κε ηελ 

πεξίπηωζε ηγ` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 176, αληηζηνίρωο. Οη αλωηέξω δηαηάμεηο 

εθαξκόδνληαη θαη γηα ηνπο αηξεηνύο ηωλ δήκωλ θαη ηωλ πεξηθεξεηώλ.». 

5. Με ηελ ππ΄αξηζκ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Γ.Α.: 6ΦΣΦΩΛΚ-8Υ2) απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 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’ Τκήκαηνο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 

6. Σην Γήκν Λακηέσλ δελ ππεξεηεί δηθεγόξνο κε ζρέζε έκκηζζεο εληνιήο 

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

7. Σηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Υπεξεζίαο (Ο.Δ.Υ.) ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, 

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

Σπληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θεζζαιίαο-Σηεξεάο Διιάδαο, πνπ δεκνζηεύηεθε 

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

Υπεξεζίαο, Γηθεγόξνπ – Ννκηθνύ Σπκβνύινπ, κε ζύκβαζε έκκηζζεο εληνιήο ανξίζηνπ 

ρξόλνπ (πάγηα αληηκηζζία), ζηελ νπνία ππεξεηεί Ννκηθόο Σύκβνπινο, 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 
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ηνπο άιινπο δηθεγόξνπο, ε δηεύζπλζε, επνπηεία, νξγάλσζε, πξνγξακκαηηζκόο θαη 

ζπληνληζκόο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Τκήκαηνο.  

8. Δπεηδή πξέπεη λα αλαηεζεί ζε δηθεγόξν ε λνκηθή ππνζηήξημε ηνπ πξώελ 

αληηδεκάξρνπ θ. Α.Κ. ηνπ  Δ. , ζην πιαίζην ηεο δίθεο ηνπ ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν 

Λακίαο ζηηο 10 Ιοςνίος 2021 , θαηόπηλ ηεο κε Α.Β.Μ. : Α 2017 / 3236  Πξάμεο ηεο 

Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Λακίαο .  

9. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, παξ. 1, πεξηπη.  ηε΄ θαη ηεο παξ. 2 

ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄87/7-6-2010), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 3, παξ. 1, πεξηπη. ηζ΄ θαη ηεο παξ. 2 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 3 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) θαη αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 

4735/2020 (ΦΔΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή «… ηζ΄) Απνθαζίδεη γηα 

ηελ πξόζιεςε πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ θαη γηα ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηόηεηάο ηνπ, 

ζε όζνπο δήκνπο, είηε δελ έρνπλ πξνζιεθζεί δηθεγόξνη κε κεληαία αληηκηζζία, είηε απηνί 

πνπ έρνπλ πξνζιεθζεί δελ έρνπλ δηθαίσκα λα παξίζηαληαη ζε αλώηαηα δηθαζηήξηα θαη 

θαζνξίδεη ηελ ακνηβή ηνπο.» 

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

ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3, παξ. 1, πεξηπη. 

ηζ΄ θαη ηεο παξ. 2 ηνπ Ν. 4623/2019 (ΦΔΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) θαη ηξνπνπνηήζεθε από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 3 ηνπ Ν. 4674/2020 (ΦΔΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) θαη 

αληηθαηαζηάζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/2020 (ΦΔΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), ε ιήςε απόθαζεο γηα : 

1. ηε νομική ςποζηήπιξη ηνπ πξώελ αληηδεκάξρνπ θ. Α.Κ. ηνπ Δ. , ζην πιαίζην 

ηεο δίθεο ηνπ ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Λακίαο ζηηο 10 Ιοςνίος 2021 , θαηόπηλ ηεο 

κε Α.Β.Μ. :  Α 2017 / 3236  Πξάμεο ηεο Δηζαγγειίαο Πξσηνδηθώλ Λακίαο . 

2. ηελ παποσή ενηολήρ και πληπεξοςζιόηηηαρ ζε δηθεγόξν ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

Σπιιόγνπ Λακίαο , πξνθεηκέλνπ λα παξαζηαζεί ζηε ζπδήηεζε ηεο ππόζεζεο  ζην 

αθξναηήξην ηνπ Μνλνκεινύο Πιεκκειεηνδηθείνπ Λακίαο  ζηηο  10 Ιοςνίος 2021, θαζώο θαη 

ζε θάζε πηζαλή αλαβνιή, καηαίσζε ή αλαζπδήηεζή ηεο .   
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ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ:                                                     Ο  Πποϊζηάμενορ 
Φ.νομικήρ ςποζηήπιξηρ                                                     
ςπαλλήλων & αιπεηών                                       ηος Σμήμαηορ Νομικήρ Τπηπεζίαρ 
                                                                                                      
                                                                       

      Βλάζιορ  Γ. Καπανάζιορ 
 

                                                                               Νομικόρ  ύμβοςλορ 
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ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ                                                       Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  
TMHMA  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ             Θεμ. κατηγορία : Aπασχόληση & εργασία. 
Τηλέφωνο :  2231351023                         Είδος  πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών. 
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος    
e-mail : v.karanasios@lamia-city.gr                                                    

 

Θέμα : «Νομική υποστήριξη πρώην αντιδημάρχου του Δήμου Λαμιέων-

ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής». 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

προς   

την  Οικονομική  Επιτροπή 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η με Α.Β.Μ. :  Α 2017 / 3236 Πράξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Λαμίας.                      

                     β) Η με αριθ. πρωτ. 21891 / 02-6-2021 αίτηση του πρώην 

αντιδημάρχου . 

                    γ) Η με αριθ. πρωτ. 21959 / 02-6-2021 αίτηση του κ. Δημάρχου 

Λαμιέων. 

 

Τίθενται υπόψη  : 

 1.  Στη διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι : « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 

βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 
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περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

  

 2.1. Με τη με Α.Β.Μ. :  Α 2017 / 3236  Πράξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Λαμίας ο πρώην αντιδήμαρχος  κ. Α.Κ. του Ε. κατηγορείται ως υπαίτιος σωματικής 

βλάβης από αμέλεια υπόχρεου  διά παραλείψεως, στις  24 / 7 / 2017 και θα δικαστεί στις 

10  Ιουνίου  2021 , στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας. 

2.2. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. : 21891 / 02-6-2021 αίτηση του πρώην 

αντιδημάρχου κ. Α.Κ. του Ε. ζητήθηκε να του παρασχεθεί νομική υποστήριξη για το 

ανωτέρω  αδίκημα , που φέρεται να εκτέλεσε κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του και  

για το οποίο θα δικαστεί στις 10  Ιουνίου  2021 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας . 

2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 21959 / 02-6-2021 αίτηση του κ. Δημάρχου Λαμιέων 

προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που βασίζεται στη σχετική με αριθ. πρωτ. 

: 21891 / 02-6-2021 αίτηση  του πρώην αντιδημάρχου , ζητείται από τη Νομική Υπηρεσία 

να προβεί στις ενέργειές της για την παροχή νομικής υποστήριξης στον ανωτέρω πρώην 

αντιδήμαρχο, προκειμένου να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος από την αρμόδια 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, για να τον εκπροσωπήσει, παριστάμενος – 

προς υπεράσπισή του - ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας . Η 

σχηματισθείσα δικογραφία αφορά πράξεις μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων του πρώην 

αντιδημάρχου και όχι στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου του. Για τη συγκεκριμένη δε υπόθεση 

απαιτείται η παροχή νομικής υποστήριξης, καθόσον αφορά  δίκη  ενώπιον του 

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, στις  10  Ιουνίου  2021 .  

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 και στις Διοικητικές Αρχές, 

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 

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 
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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. πρωτ.     22194 / 3-6-2021 γνωμοδότηση-θετική εισήγηση 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 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-

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

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και  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 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

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

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

1. τη νομική υποστήριξη του πρώην αντιδημάρχου  κ. Α.Κ. του  Ε. , αναφορικά 

με τη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας στις 10 Ιουνίου 2021, κατόπιν της με 

Α.Β.Μ. :  Α 2017 / 3236  Πράξης  της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας . 

2. την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Κωνσταντίνο Ν. Αμπλιανίτη (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 350), προκειμένου να 

παρασταθεί στο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας και να 

υποστηρίξει νομικά τον πρώην αντιδήμαρχο κ. Α.Κ. του Ε. , στη δικάσιμο της 10ης  

Ιουνίου 2021 , καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  .        

3. 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΄/ 11-3-2020) 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 εξακοσίων σαράντα ένα ευρώ και οκτώ  λεπτών με το Φ.Π.Α. (641,08 €), που 

αναλύεται ως  εξής  : 

(3α) για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς  Πλημμελειοδικείου Λαμίας 

, ποσό εκατόν δεκαεπτά ευρώ (117,00 €). 



Σελίδα 4 από 4 

 

(3β) για το χρόνο απασχόλησής του – μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

τετρακοσίων (400,00 €) ευρώ (5 ώρες Χ 80,00 € χρονοχρέωση ανά ώρα = 400,00 €). 

(3γ) για Φ.Π.Α. 24%, που υπολογίζεται στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν 

είκοσι τέσσερα  ευρώ και  οκτώ λεπτά [ ( 117,00 € + 400,00 € ) = 517,00 €  Χ  24% = 

124,08 € ].                                                                            

                                                                                Λαμία,      3   / 6 / 2021 

  

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

  
 

 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ» 
 
 
 
 
 
Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ : 180140 

 
 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180140 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 10-05-2021 (Αποσφράγιση) 
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ» 

 
Στη Λαμία σήμερα την 10-05-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00πμ. οι υπογεγραμμένοι: 
 

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

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

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

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ» 

που συστάθηκε με την αριθ. 258 /2021 (ΑΔΑ ΩΖΥΟΩΛΚ-ΓΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας. 
 
Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και είχε 
λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 180140. 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη ήταν η 04-05-
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 23:30μ.μ. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών η  
10-05-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από τον 
χειριστή της αναθέτουσας αρχής, του "Καταλόγου Συμμετεχόντων" σε όλους τους προσφέροντες, 
όπως παράχθηκε από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Σύμφωνα με τον ανωτέρω κατάλογο κατέθεσαν 
προσφορά έξι (6) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 
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Αρχικά, η Πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. διαγωνισμού. Η Πρόεδρος και 
τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί έξι (6) προσφορές και ότι είναι 
σφραγισμένες. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση του υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής" και του υποφακέλου "Οικονομική 
Προσφορά". 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού” τον “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας”, όπως παράχθηκε από το 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και 
αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, 
βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, από τα οποία  
προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές, εκτός της προσφοράς του οικονομικού 
φορέα ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. με Α/Α 191467, για την οποία η ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης είναι δύο τοις εκατό (2%) σε όλες τις ομάδες,  ενώ στον 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» όπως παράχθηκε με τη χρήση 
ΕΣΗΔΗΣ, η μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του φαίνεται σε ποσοστό 59,35%.  
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Μετά τα παραπάνω διορθώθηκε ο ανωτέρω Πίνακας, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον 
ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού” τον παρακάτω “ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ -ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ”, όπως διορθώθηκε μετά από τον 
έλεγχο των οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4.δ & 4.ε της Διακήρυξης, προκειμένου 
να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ 

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ -ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 191200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ ΙΚΕ 25,18 % 
3 191611 Hellasod A.E. 20,82 % 
3 191509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 
20,72 % 

4 191160 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ 
ΟΕ ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 

20,15 % 

5 191467 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 2,00 % 
6 191606 ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. 1,00 % 

 

 
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της 
διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 
Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού δεν ήταν δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του ελέγχου των εγγυητικών 
επιστολών και των απαιτούμενων διευκρινήσεων - συμπληρώσεων των δικαιολογητικών και η 
διαδικασία συνεχίστηκε τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. 
Την 17-05-2021, η Επιτροπή Διαγωνισμού με μηνύματα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε 
διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς: 

1.  «Hellasod A.E.» για τον οποίο δεν ήταν σαφές, εάν κατέχει ενημερότητα πτυχίου, επειδή είχε 
συμπληρώσει αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ (πεδίο μέρους ΙΙ τμήμα Α- κατευθυντήρια οδηγία 23 
«Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (Απόφαση 3/24-01-2018)   

2. «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» για τον οποίο δεν ήταν σαφές, εάν κατέχει ενημερότητα πτυχίου, 
επειδή είχε συμπληρώσει αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ (πεδίο μέρους ΙΙ τμήμα Α- 
κατευθυντήρια οδηγία 23 «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (Απόφαση 3/24-01-2018)  

 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την 24 Μαΐου 2021 τον παραπάνω έλεγχο και των έξι (6)  
διαγωνιζομένων. 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι προσφορές των πέντε (5) 
συμμετεχόντων είναι παραδεκτές, ενώ αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, η προσφορά του οικονομικού φορέα: ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. με Α/Α: 
191606, διότι δεν υπέβαλλε α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) και   β) την 
εγγύηση συμμετοχής,  όπως απαιτείται  επί ποινή αποκλεισμού στο  άρθρο 24.2 της διακήρυξης. 
 
Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 
εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17.  
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι και οι πέντε (5) προσφορές είναι 
παραδεκτές. Η επιτροπή στη συνέχεια κατάρτισε τον Πίνακα των διαγωνιζομένων με τις παραδεκτές 
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α 
καταθ. 

Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 191200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ  Ι Κ Ε 25,18 % 

2 191611 Hellasod A.E. 20,82 % 

3 191509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΣΜΑ 

20,72 % 

4 191160 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 
ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 

20,15 % 

5 191467 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 2,00 % 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

Εισηγείται: 
 

1)  Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.: ΕΣΗΔΗΣ 180140 του έργου : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ». 

2)    Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. με Α/Α: 191606 
διότι δεν υπέβαλλε α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) και   β) την 
εγγύηση συμμετοχής, όπως απαιτείται  επί ποινή αποκλεισμού στο  άρθρο 24.2 της διακήρυξης. 

3)  Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα: «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ  Ι Κ Ε» με 
Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 191200 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης, είκοσι πέντε και δέκα οχτώ τοις εκατό (25,18 %). 

 
 

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

Λαμία  24-05-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
 
 

Κακανά Ζωή  

 
 
1. Αποστολόπουλος Παναγιώτης 
 
 
 
 
2. Ρουχά Αλεξία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού  
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Καρτσιώτης Ανέστης 
Αρ. Τηλ.: 22313 51545 
Email a.kartsiotis@lamia-city.gr 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180140 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ» 

Πρόγραμμα ένταξης: Σ.Α.Τ.Α. 2021 με Κ.Α. 30.7336.0004  

 

Έχοντας υπόψη: 

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

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

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

κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

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

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

ισχύει σήμερα. 
4. Την αριθμ. 286 /2020 (ΑΔΑ:ΩΚΙΝΩΛΚ-Ξ9Η) απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων με την οποία το έργο εντάχθηκε στον Προϋπολογισμό του Δήμου και 
στο Τεχνικό Πρόγραμμα,  

5. Την αριθμ. 261 /2021 (ΑΔΑ:Ω2Σ9ΩΛΚ-ΗΤΧ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν  οι όροι δημοπράτησης 

6. Την αριθμ. 258 /2021 (ΑΔΑ ΩΖΥΟΩΛΚ-ΓΧΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου.  

7. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 

(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 14296/9-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΚΣΩΛΚΩΛΚ-Ο6Σ) για το έργο του 

θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 10-05-2021. 

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

21PROC008449841 12-04-2021. 

9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 
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10. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 

 

Και επειδή: 

1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Με τον διενεργηθέντα την 10-05-2021 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180140, 

για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα έργου, έλαβαν 
μέρος έξι (6) εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

3. Μετά τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών 
ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος, προέκυψε ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές, 
εκτός της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. με Α/Α 191467, 
για την οποία η ολόγραφη και αριθμητική αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης είναι δύο τοις εκατό (2%) σε όλες τις ομάδες, ενώ στον «ΠΙΝΑΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ» όπως παράχθηκε με τη χρήση 
ΕΣΗΔΗΣ, η μέση τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του φαίνεται σε ποσοστό 59,35% 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 191467 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 59,35 % 

2 191200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε 25,18 % 

3 191611 Hellasod A.E. 20,82 % 

4 191509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 

20,72 % 

5 191160 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 
ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 

20,15 % 

6 191606 ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. 1,00 % 
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
203D69107F87945B272297D0D6E92F0A 

 
4. Μετά τα παραπάνω ο ανωτέρω Πίνακας διορθώθηκε, μετά από τον έλεγχο των 

οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 4.δ & 4.ε της Διακήρυξης και 
διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 191200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε 25,18 % 

2 191611 Hellasod A.E. 20,82 % 

3 191509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 

20,72 % 

4 191160 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 
ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 

20,15 % 

5 191467 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 2,00 % 

6 191606 ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. 1,00 % 

 
5. Στη συνέχεια, ελέχθησαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης 

κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού δεν ήταν δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του ελέγχου των εγγυητικών 
επιστολών και των απαιτούμενων διευκρινήσεων - συμπληρώσεων των δικαιολογητικών 
και η διαδικασία συνεχίστηκε τις επόμενες εργάσιμες ημέρες. 

6. Την 17-05-2021, με μηνύματα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ζητήθηκαν διευκρινίσεις 
από τους οικονομικούς φορείς: 
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i) «Hellasod A.E.» για τον οποίο δεν ήταν σαφές, εάν κατέχει ενημερότητα πτυχίου, 
επειδή είχε συμπληρώσει αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ (πεδίο μέρους ΙΙ τμήμα Α- 
κατευθυντήρια οδηγία 23 «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (Απόφαση 3/24-01-2018) 
ii) «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.» για τον οποίο δεν ήταν σαφές, εάν κατέχει ενημερότητα 
πτυχίου, επειδή είχε συμπληρώσει αντίστοιχα πεδία του ΤΕΥΔ (πεδίο μέρους ΙΙ τμήμα Α-
κατευθυντήρια οδηγία 23 «Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.» (Απόφαση 3/24-01-2018) 

7. Την 24-05-2021 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των έξι (6) διαγωνιζομένων και από τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι προσφορές των πέντε (5) 
συμμετεχόντων είναι παραδεκτές, ενώ αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, η προσφορά του οικονομικού φορέα: «ΑΦΟΙ 
ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε.» με Α/Α: 191606, διότι δεν υπέβαλλε α) το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως απαιτείται επί 
ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 24.2 της διακήρυξης. 

8. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε έλεγχος γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με 
αριθ.17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17 και 
μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι και οι πέντε (5) 
προσφορές είναι παραδεκτές. 

9. Με το από 24-05-2021 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας: «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε», με 
Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 191200 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι 
πέντε και δέκα οκτώ τοις εκατό (25,18 %) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και 
με τη σειρά μειοδοσίας παραδεκτών προσφορών να διαμορφώνεται ως εξής : 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 191200 ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε 25,18 % 

2 191611 Hellasod A.E. 20,82 % 

3 191509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΑ 

20,72 % 

4 191160 Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 
ΜΕ Δ.Τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ 

20,15 % 

5 191467 ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε. 2,00 % 
 

10. Το σχετικό πρακτικό υποβλήθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω του 

ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  
 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για : 
 

1. Την έγκριση του 1ου Πρακτικού -Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΑΛΑΝΕΪΚΩΝ», (Α.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ: 180140). 

2. Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα: ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ Ο.Ε. με Α/Α: 

191606 διότι δεν υπέβαλλε α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ ) και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού στο άρθρο 24.2 της 

διακήρυξης. 
3.  Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα: «ΣΠΑΡΤΑΚΟΝ Ι Κ Ε» 
με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 191200 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, είκοσι πέντε και δέκα οχτώ τοις εκατό (25,18 %). 
4. Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 24-05-2021 1ου Πρακτικού σε όλους 
τους προσφέροντες σύμφωνα με την παράγραφο 4.1θ. της διακήρυξης. Κατά της απόφασης 



4 

 

αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
διακήρυξης. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

-Το από  24-05-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
-Φ. Έργου 
 
 

 

 
 

Ο συντάξας  Η αναπλ. Πρoϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 
 

 
 
 
 

  

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός                          

   



 
 

[ ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.   Ο.Ε. ] 

      Δ    Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 34, 11473 ΑΘΗΝΑ               T/F   210 6914611              E   info@mskat.gr            W  www.mskat.gr       

 

 

    1 από 1    

 

 

 ΑΘΗΝΑ: 25 / 05 / 2021 

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ33-L0038 

3 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗ 3,  
 τ.κ.35132 – ΛΑΜΙΑ 
 ΤΗΛ: 22310 20424 
 FAX: 22310 22465 
 

ΥΠΟΨΗ : 
κα ΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΙΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό ΟΔΟ 
κα ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ, Επιβλέπουσα Μηχανικό Η/Μ 

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ : 20588 / 20.05.2019 

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ 

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο χρόνος περαίωσης εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης 
του Έργου (18.06.2021), κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τον κάτωθι λόγο: 

1. Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

Για το λόγο αυτό, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, 

ήτοι μέχρι τις 18.08.2021. 

 Με εκτίμηση 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 20609 - 26/05/2021

1η Χρέωση: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

http://@mskat.
http://www.mskat.gr/


 
   

 

 
Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων  

Προς 
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο 

 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας» 
 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας». 
 
1. Ιστορικό 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 70/2018 

μελέτη προϋπολογισμού 607.600,00 € με ΦΠΑ. 
2. Με την αρ. 276/2018 (ΑΔΑ:ΩΤΚ4ΩΛΚ-Γ2Ζ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή και ο 

τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία. 
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, με Κ.Α. 

30.7334.0011 στον προϋπολογισμό του Δήμου και πίστωση 250.000,00 €.    
4. Την 12–12–2018 διεξήχθη η ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου. 
5. Με την αρ. 66/2019 (ΑΔΑ:ΩΤ8ΥΩΛΚ-ΖΞΡ, ΑΔΑΜ:19AWRD004894725) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. 1436/33273/18-03-2019 (ΑΔΑ:Ω17ΓΟΡ10-ΛΔ8) 
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας που έκανε 
τον έλεγχο της παραπάνω απόφασης και την 28/02-04-2019 Πράξη του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, με την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης, 
εγκρίθηκε η ανάθεση του παραπάνω έργου στην εταιρεία «ΜΑΡΔΑΣ Β.-ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
Ν.-ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MSKAT CIVIL WORKS». 

6. Την 20-05-2019 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20588 (ΑΔΑΜ:19SYMV004976152) 
σύμβαση του έργου για ποσό των 279.986,20€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης 
την 14-01-2020.  

7. Με τις αρ. 27/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΛΩΩΛΚ-ΥΒΞ), 119/2020 (ΑΔΑ:ΨΨΛ8ΩΛΚ-ΤΩΥ),  
245/2020 (ΑΔΑ:6ΜΕ7ΩΛΚ-ΖΧ7), 323/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΠ6ΩΛΚ-4Α0) και  175 /2021 
(ΑΔΑ:9ΦΒΨΩΛΚ-20Ζ) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση 
παράτασης του έργου μέχρι την 18-06-2021. 

1. Με την αριθ. πρωτ. 20609/26-05-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα δύο (2) 
μηνών. 

 
2.  Λόγοι Παράταση Προθεσμίας 

H παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους : 
1. Την ανάγκη  σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
2. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών 

μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού      
COVID-19. 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231024164 
Ηλ. Ταχυδρ.:alexrouha@lamia-city.gr  

 



 
   

 

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει : 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Αναπλάσεις πεζοδρομίων Δ.Ε. Λαμίας»,  αναδόχου εταιρείας «MSCAT CIVIL WORKS» 
έως την 18-08-2021. 
     
 

-06-2021 
 Η συντάξασα 

-06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

-06-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Γεώργιος Λέτσος  
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
 

Υπόμνημα – Εισήγηση  
της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 
Προς 

 
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 

ΘΕΜΑ: Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «  Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου 
Λαμιεων  ». 
 
 
Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης 
Προθεσμίας του έργου: «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων  ». 
 

 
 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
  
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 9/2019 

μελέτη προϋπολογισμού 241,800,00 € με ΦΠΑ 24%. 
2. Με την αρ. 562/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου καθορίσθηκε ο τρόπος 

εκτέλεσης  
3. Με την αρ. 130/2019 Απόφαση της Οικ.Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης 

του έργου. 
4. Την 308/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό 

δημοπρασίας  
5. Η αρ. 6789 / 11- 2 -2020 Σύμβαση  του έργου υπεγράφη στο ποσό των 103,682,48 € 

με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης διακόσιες δέκα   (210) ημερολογιακές ημέρες 
εως 11- 9 -2020  με τον Παναγιώτη Προβοπουλο  . 

6. Με το αρ. 6873 / 11- 2 -2020 έγγραφο ΔΥΤΕ ορίστηκαν επιβλέποντες του έργου. 
7. Με την 324/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου η ημερομηνία ολοκλήρωσης 

παρατάθηκε έως 11-3-2021 και με την 205/2021 εως 11-7-2021 
 
 
2.  ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ     
 
 
Με την ΑΠ  20611/26-5-2021 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά  παράταση προθεσμίας κατά 
120 ημέρες έως 10-11-2021 λόγω των εκτάκτων μέτρων περιορισμού ( πανδημία covid ) 
που καθυστέρησαν την πρόοδο των εργασιών . 



 
 

Εισηγούμαι 
 

Την Έγκριση Παράτασης προθεσμίας κατά εκατον εικοσι   (120) ημερολογιακές 
ημέρες, δηλ. έως την 10 – 11 -2021 για το έργο «   Κατασκευή νέων πεζοδρομίων 
Δήμου Λαμιεων»., αναδόχου  « Παναγιώτη Προβοπουλου   ». 

 
  
 
 

-06-2021 
 O συντάξας 

-06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

-06-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Γεώργιος Λέτσος  
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

 
Λαμία,       –      – 2021 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  
Λαμία ........................... 

Ο  Π ρ ό ε δ ρ ο ς  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 
Εισήγηση-Υπόμνημα της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών ‘Έργων  

Προς 
τον Δήμαρχο Λαμιέων κ. Ευθύμιο Καραΐσκο 

 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου 

προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου» 
 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς 
Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. Γοργοποτάμου». 
 
1. Ιστορικό 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 24/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 36.500,00 € με ΦΠΑ. 
2. Με την αρ. 448/2019 (ΑΔΑ:7Μ3ΖΩΛΚ-Ψ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.  
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0067 στον 

προϋπολογισμό του Δήμου.  
4.  Με την αρ. 221/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΞΛΩΛΚ-ΚΔ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.   
5. Την 18–06–2020 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου. 
6. Με την αρ. 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007748390) Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία 
«ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 

7. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 52005 (ΑΔΑΜ:20SYMV007903571) 
σύμβαση του έργου για ποσό 21.900,00€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    
21-03-2021.  

8. Με την αριθ. 204/2021 (ΑΔΑ:Ψ5ΒΦΩΛΚ-0Ψ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης του έργου έως την 18-06-2021. 

9. Με την αριθ. πρωτ. 21771/01-06-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα μία (61) 
ημερολογιακές ημέρες. 

 
2.  Λόγοι Παράταση Προθεσμίας 

H παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 για τους παρακάτω λόγους : 
1. Τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών του έργου, από την εφαρμογή των περιοριστικών 

μέτρων στη χώρα μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού      
COVID-19. 

2. Την ανάγκη σύνταξης και έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.   
 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλ. Ταχυδρ.:alexrouha@lamia-city.gr  

 



 
   

 

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση τμήματος αγροτικού δρόμου προς Ιερά Μονή Αναλήψεως στην Τ.Κ. 
Γοργοποτάμου», αναδόχου εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» κατά εξήντα μία (61) 
ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 18-08-2021. 
     
 

-06-2021 
 Η συντάξασα 

-06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

-06-2021 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 21771 - 01/06/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

  
Εισήγηση  

Προς 
 Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».  
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 1ου 
ΑΠΕ του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» αναδόχου «ΝΤΟΥΒΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 

  
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 24/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 36.500,00 € με ΦΠΑ. 
2. Με την αρ. 448/2019 (ΑΔΑ:7Μ3ΖΩΛΚ-Ψ06) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.  
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0067 στον 

προϋπολογισμό του Δήμου.  
4. Με την αρ. 221/2020 (ΑΔΑ:ΨΚΞΛΩΛΚ-ΚΔ1) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.   
5. Την 18–06–2020 διεξήχθη ο συνοπτικός διαγωνισμός του έργου. 
6. Με την αρ. 479/2020 (ΑΔΑ:9ΠΝΩΩΛΚ-ΛΙΜ, ΑΔΑΜ:20ΑWRD007748390) 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η 
εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.». 

7. Την 21-12-2020 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 52005(ΑΔΑΜ:20SYMV007903571) 
σύμβαση του έργου για ποσό 21.900,00€ με Φ.Π.Α.   

 
      
2.  ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ου ΑΠΕ  

Η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να 
συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως 
αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου. H αύξηση των δαπανών 
καλύπτεται από τη διάθεση του ποσού των απροβλέπτων. 

 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ      

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε επί έλαττον  ποσού 31,21 Ευρώ 
χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 38,71 Ευρώ με το Φ.Π.Α.), έναντι της συμβατικής δαπάνης του 
έργου και κλείνει στο ποσό των 17.630,08 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., η δε συνολική 
δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.861,29 με το Φ.Π.Α. 

Η μείωση του ποσού των 38,71 Ευρώ με το Φ.Π.Α. οφείλεται στη μη απορρόφηση 
του ποσού της αναθεώρησης. 

 



Σελίδα 2 από 2 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 17.630,08 € 31,21 € 4.238,71 € 21.900,00 € 

1ος ΑΠΕ 17.630,08 €   0,00 € 4.231,22 € 21.861,29 € 

 
 

Μετά τα παραπάνω, προτείνεται : 
 
Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», που συντάχθηκε επί έλαττον  
ποσού 31,21 Ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. (ήτοι 38,71 Ευρώ με το Φ.Π.Α.), έναντι της 
συμβατικής δαπάνης του έργου και κλείνει στο ποσό των 17.630,08 Ευρώ χωρίς το 
Φ.Π.Α., η δε συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 21.861,29 με το 
Φ.Π.Α. 

 
 

 -06-2021 
 Η συντάξασα 

     -06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

     -06-2021 
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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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

  
Εισήγηση  

Προς 
 Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου ΑΠΕ) του έργου : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ».  
 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 3ου ΑΠΕ του 
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

  
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
1. Η αριθμ. 19/2018 μελέτη του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» συντάχθηκε από την Δ.Υ.Τ.Ε. του Δήμου 
Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 613.800,00 Ευρώ μαζί με το 
Φ.Π.Α. 

2. Με την αριθμ. 341/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων 
εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού όπου αναδείχθηκε ανάδοχος η 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25% επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Την 14-12-2018 υπογράφτηκε η αριθ. 59962 σύμβαση ποσού 262.399,52 Ευρώ με το 
Φ.Π.Α. 

4. Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ. 
5. Με την αριθ. 44/2021 (ΑΔΑ:9ΟΚ5ΩΛΚ-11Α) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ. 
 

  
2.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3ου Α.Π.Ε. 

Η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα κρίθηκε αναγκαία για να συμπεριλάβει 
αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών και αντίστοιχων δαπανών, όπως αυτές προέκυψαν 
κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου.  

 
 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ      
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σε ισοζύγιο με τη συμβατική δαπάνη 

του έργου, με τον 1ο και 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό των 262.399,52 Ευρώ με το 
ΦΠΑ. 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 211.535,51 € 77,01 € 50.787,00 € 262.399,52 € 
1ος ΑΠΕ 211.535,51 € 77,01 € 50.787,00 € 262.399,52 € 
2ος ΑΠΕ 211.535,51 € 77,01 € 50.787,00 € 262.399,52 € 
3ος ΑΠΕ 211.535,51 € 77,01 € 50.787,00 € 262.399,52 € 
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Μετά τα παραπάνω, προτείνεται : 
 

Η λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών     
(2ου ΑΠΕ) του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, 
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», αναδόχου «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», που συντάχθηκε σε ισοζύγιο 
με τη συμβατική δαπάνη του έργου, με τον 1ο και 2ο εγκεκριμένο ΑΠΕ, ήτοι στο ποσό 
262.399,52 Ευρώ με το Φ.Π.Α.  

 
 

     -06-2021 
 Η συντάξασα 

     -06-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

     -06-2026 
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        
               ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια υπάλληλος : Κακανά Ζωή / Πολιτικός μηχανικός 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, περί 

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων, όπως τροποποιήθηκε 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής 

Παραλαβής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», 

αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 Η μελέτη του έργου με αριθμ. Μελ. 60/2018  συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική 

Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων, με προϋπολογισμό 607.600,00€ με Φ.Π.Α. και 

χρηματοδότηση από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2018. 

 Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 23/11/2018 και μειοδότης αναδείχτηκε η  ΚΑΛΤΣΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση  57,23%. 

 Μεταξύ του κου Δημάρχου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 19019/09-05-

2019 σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 259.847,02€ με ΦΠΑ. Η συμβατική προθεσμία 

περαίωσης 300 ημέρες από την ημέρα υπογραφής (δηλαδή μέχρι 03-03-2020) και ύστερα 

από παρατάσεις μέχρι 31-12-2020. 

 Για το έργο εκδόθηκε η από 31-12-2020 βεβαίωση περαίωσης σύμφωνα με την οποία το 

έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα 

 Η Τελική Επιμέτρηση υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο και θεωρήθηκε την 17-02-2021. 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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 Με την 322/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΜΙΩΛΚ-Ω6Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συστήθηκε 

η επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό 

πρωτόκολλο την 2α Ιουνίου Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη. 

 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.. 

 
 

Λαμία , 02/06/2021 Λαμία , 02/06/2021 Λαμία, …./06/2021 
Η αρμόδια υπάλληλος Ο  Τμηματάρχης Η Προϊσταμένη Δ.Υ.Τ.Ε. 

   
   
   
     

Ζωή Κακανά  Σωτήρης Ρίζος Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος  Μηχανικός Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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Εισήγηση  

προς 

την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

Θέμα: Υποβολή πρότασης  στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» -ΥΠΕΣ στην 
Πρόσκληση ΑΤ07 με τίτλο : «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»   

 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.3852/2010 
(Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε  και ισχύει, τα κάτωθι: 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΥΠΕΣ με την 
αρ.πρωτ.16401/28.08.2020 Πρόσκληση (ΑΔΑ:65ΕΔ46ΜΤΛ6-8ΟΗ), όπως τροποποιήθηκε 
την 11.12.2020 (αρ. πρωτ.: 22720/11.12.20 – ΑΔΑ:Ψ0ΖΦ46ΜΤΛ6-ΞΩΧ) ,την 13.04.21 
(αρ. πρωτ.:6565/13.04.21-ΑΔΑ: ΨΒΤΥ46ΜΤΛ6-ΛΙΩ) και την 24.05.21 
(αρ.πρωτ.:9118/24.05.21 ΑΔΑ: ΨΡΒΟ46ΜΤΛ6-ΤΛ3) καλεί τους Δήμους της Χώρας , για 
υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», 
στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 11-06-2021. 

Ως γνωστό ο Δήμος μας με χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΣΑΕ016) και του Προγράμματος «Θησέας», έχει κατασκευάσει στη θέση Καμαρίτσα 
γήπεδο ποδοσφαίρου  αγωνιστικού χώρου ολυμπιακών προδιαγραφών με φυσικό 
χλοοτάπητα και περιμετρικό στίβο έξι διαδρομών, καθώς και βοηθητικό γήπεδο 
προπόνησης.  

Σήμερα, τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της Καμαρίτσας  τις  χρησιμοποιούν οι δημότες, 
αλλά και οι σύλλογοι για άθληση και προπονήσεις. Προκειμένου όμως να αξιοποιηθεί το 
γήπεδο ώστε να διεξάγονται αγώνες ποδοσφαίρου, αλλά και στίβου, θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις του. Δηλαδή θα πρέπει να κατασκευαστεί ο φωτισμός 
του γηπέδου και να ανεγερθούν κερκίδες θεατών με τους αντίστοιχους χώρους φιλοξενίας 
των αθλητών και τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Προς αυτή την κατεύθυνση της αξιοποίησης και της απόδοσης προστιθέμενης αξίας στη 
δημοτική περιουσία που αποτελεί  το γήπεδο της Καμαρίτσας, η Διεύθυνση Υποδομών 
και Τεχνικών Έργων του Δήμου έχει συντάξει μελέτη με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου 
Καμαρίτσας». Η μελέτη περιλαμβάνει τον φωτισμό του γηπέδου με τέσσερις (4) πυλώνες 
και την κατασκευή κερκίδων 5.647 θεατών με στέγαστρο για τους 1.913 εξ αυτών, καθώς 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

                   ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

                    Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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και τους απαιτούμενους χώρους αποδυτηρίων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
ώστε να μπορούν να διεξαχθούν αγώνες κατηγορίας 3 και αγώνες πρωταθλήματος super 
league, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΦΙΦΑ. 

Μετά τα παραπάνω  

προτείνεται: 

1. Η αποδοχή των όρων συμμετοχής στην  Πρόσκλησης  ΑΤ07  με τίτλο : 
«Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων» του Προγράμματος Αντώνης 
Τρίτσης. 

2. Η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην ως άνω Πρόσκληση για το έργο:  
«Κατασκευή γηπέδου Καμαρίτσας»  

3. Η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υλοποίηση της  απόφασης αυτής, 

4. Η κάλυψη της τυχούσας επί πλέον διαφοράς  πέραν της χρηματοδότησης του 
Προγράμματος, από πόρους του Δήμου Λαμιέων. 

 

Λαμία 02-06-2021 

Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ 

 

 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
αρχιτέκτων μηχανικός 

      

 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαμία ........................... 

Ο Πρόεδρος 




