
                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ    

ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ 

 
 
 

ΕΙΗΓΗΗ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ:   Αποδοτή τρημαηοδόηηζης 
 

 
Έσονηαρ ςπότη: 
 

1. Την παπ. (1η) ηος  άπθπος 40 ηος Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 ηεύσορ 

Α') πεπί απμοδιοηήηυν ηηρ  Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηυν ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού και ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζυήρ ηυν ΟΤΑ α΄ βαθμού.  

2. Το άπθπο 6 ηηρ ςπ’ απιθμ. 22/22-08-2020 Π.Ν.Π., η οποία κςπώθηκε με ηο 

άπθπο 2 ηος Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/2020), ζύμθυνα με ηο οποίο “η 

Οικονομική Επιηποπή καλείηαι να πποβεί ζηην αποδοσή πάζηρ θύζευρ 

Σελίδα 4 από 5 επισοπηγήζευν. Αναλςηικά αναθέπεηαι :«Αποδοσέρ πάζηρ 

θύζευρ σπημαηοδοηήζευν, επισοπηγήζευν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν 

καηανομών ηυν Κενηπικών Αςηοηελών Πόπυν, επιδοηήζευν, δυπεών ππορ 

ηοςρ Οπγανιζμούρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, καθώρ και 

αποθάζευν ένηαξηρ ππάξεών ηοςρ ζε αναπηςξιακά ππογπάμμαηα, 

διενεπγούνηαι με απόθαζη ηηρ οικείαρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ενηόρ δέκα 

(10) ημεπών από ηη λήτη ηηρ ζσεηικήρ απόθαζηρ σπημαηοδόηηζηρ, 

επισοπήγηζηρ, επιδόηηζηρ, δυπεάρ ή ένηαξηρ. Αναμοπθώζειρ 

πποϋπολογιζμού ηυν ΟΤΑ, οι οποίερ ανακύπηοςν ύζηεπα από ηιρ καηά ηο 

πποηγούμενο εδάθιο αποδοσέρ, γίνονηαι ζηην αμέζυρ επόμενη ζςνεδπίαζη 

ηος οικείος ζςμβοςλίος, ύζηεπα από δεζμεςηική ειζήγηζη ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ. Η απόθαζη ηος ζςμβοςλίος και ο έλεγσορ ηηρ Αποκενηπυμένηρ 

Διοίκηζηρ έσοςν διαπιζηυηικό σαπακηήπα και δεν κυλύοςν ηην εκηέλεζη ηος 

πποϋπολογιζμού από ηην ημεπομηνία ηηρ ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ 

Επιηποπήρ».  



3. Την με απιθ. ππυη. 32534/02-07-2018 Απόθαζη Ένηαξηρ ηος Υποςπγείος 

Εζυηεπικών για ηο Δήμο Λαμιέυν (Ν. Φθιώηιδαρ). (ΑΔΑ 6ΛΠ4465ΦΘ7-ΔΦΘ). 

4.  Την με απιθ. ππυη. 53432/16-07-2021 ενηολή μεηαθοπάρ πιζηώζευν για ηη 

σπημαηοδόηηζη έπγος ηος Δήμος Λαμιέυν (Ν.Φθιώηιδαρ) ηος Ππογπάμμαηορ 

«ΦΘΛΟΔΗΜΟΣ ΘΘ», ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΘΘ «Επιζκεςή, ζςνηήπηζη 

ζσολικών κηιπίυν & αςλειυν σώπυν και λοιπέρ δπάζειρ».  (ΑΔΑ: 

ΧΔ5246ΜΤΛ6-ΟΞΗ).   

  

    

 

 
Ειζηγούμεθα 

 
Την λήτη απόθαζηρ πεπί αποδοσήρ σπημαηοδόηηζηρ: 

ποζού 62.292,04 € για ηη σπημαηοδόηηζη έπγος ηος Δήμος Λαμιέυν (Ν.Φθιώηιδαρ) 

ηος Ππογπάμμαηορ «ΦΘΛΟΔΗΜΟΣ ΘΘ», ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΘΘ «Επιζκεςή, 

ζςνηήπηζη ζσολικών κηιπίυν & αςλειυν σώπυν και λοιπέρ δπάζειρ».  

 
 
     Ο Ειζηγηηής                       Η Προϊζηαμένη                    Η Αναπληρώηρια  

                                                   ηοσ Σμήμαηος               Προϊζηαμένη ηης Δ/νζης 

 
 
 
 
                                                            
                                                     
                                                         ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 
 
                                              Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
 
                                               
                                             ΕΤΘΤΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΚΟ 
 
 
 
                                                                 
 



                                                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ    

ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ 
 
 

ΕΙΗΓΗΗ 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ:   Αποδοσή επισοπήγηζηρ 
 

 
Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ παξ. (1ε) ηνπ  άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 ηεύρνο 

Α') πεξί αξκνδηνηήησλ ηεο  Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ 

βαζκνύ θαη ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο ησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνύ.  

2. Σν άξζξν 6 ηεο ππ’ αξηζκ. 22/22-08-2020 Π.Ν.Π., ε νπνία θπξώζεθε κε ην 

άξζξν 2 ηνπ Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/2020), ζύκθσλα κε ην νπνίν “ε 

Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαιείηαη λα πξνβεί ζηελ απνδνρή πάζεο θύζεσο 

ειίδα 4 από 5 επηρνξεγήζεσλ. Αλαιπηηθά αλαθέξεηαη :«Απνδνρέο πάζεο 

θύζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαηαλνκώλ ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ, επηδνηήζεσλ, δσξεώλ πξνο 

ηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) α' θαη β' βαζκνύ, θαζώο θαη 

απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεώλ ηνπο ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, 

δηελεξγνύληαη κε απόθαζε ηεο νηθείαο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο εληόο δέθα 

(10) εκεξώλ από ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ρξεκαηνδόηεζεο, 

επηρνξήγεζεο, επηδόηεζεο, δσξεάο ή έληαμεο. Αλακνξθώζεηο 

πξνϋπνινγηζκνύ ησλ ΟΣΑ, νη νπνίεο αλαθύπηνπλ ύζηεξα από ηηο θαηά ην 

πξνεγνύκελν εδάθην απνδνρέο, γίλνληαη ζηελ ακέζσο επόκελε ζπλεδξίαζε 

ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, ύζηεξα από δεζκεπηηθή εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο. Η απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη ν έιεγρνο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο έρνπλ δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα θαη δελ θσιύνπλ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ από ηελ εκεξνκελία ηεο εηζήγεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Επηηξνπήο».  



3. Σν  άξζξν 5 ηεο από 22.08.2020 Ππάξηρ Νομοθεηικού Πεπιεσομένος (ΦΕΚ 

161/Α'/22-08-2020)  πνπ ξπζκίδεη δεηήκαηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ 

θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν : « Η δαπάλε πνπ 

πξνθύπηεη από ηηο ζπκβάζεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ, νη νπνίεο εγθξίζεθαλ κε ηελ 

ππό ζηνηρεία ΔΘΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.8.2020 εγθξηηηθή απόθαζε ηεο 

Επηηξνπήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Πξάμεο Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ 

33/2006 (Α   280), θαιύπηεηαη από πηζηώζεηο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ 

ή από εηδηθή επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ».           

4. Σελ αξηζ.  53633/19.07.2021 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ κε ζέκα 

«Επηρνξήγεζε Δήκσλ ζπλνιηθνύ πνζνύ ύςνπο 972.000,00 €  γηα ηελ 

θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζηα Δ.ΘΕΚ θαη ηα ΔΕ ηεο 

επηθξάηεηαο. (ΑΔΑ: 6ΡΝ046ΜΣΛ6-ΠΝΡ) 

 
 

Ειζηγούμεθα  
 
Σελ ιήςε απόθαζεο πεξί απνδνρήο επηρνξήγεζεο: 

πνζνύ 9.000,00 € γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο, 

κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ απαζρνιείηαη ζηα 

Δεκόζηα ΘΕΚ θαη ηα  ρνιεία Δεύηεξεο Επθαηξίαο (ΔΕ) θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

από 01/01/2021 έσο θαη 31/03/2021. 

 

 

     Ο Ειζηγηηήρ                       Η Πποϊζηαμένη                    Η Αναπληπώηπια  

                                                   ηος Σμήμαηορ               Πποϊζηαμένη ηηρ Δ/νζηρ 

 

 

                                                            

                                                     

                                                       ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ 

 

                                              Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

                                               

                                             ΕΤΘΤΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΚΟ                                       



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Είδος: Κανονιστική πράξη 

Κατηγορία: Οικονομικές & Εμπορικές Συναλλαγές 
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΤΟΥ κ.  Δ Η Μ Α Ρ Χ ΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου εντός του γηπέδου αντισφαίρισης επί της οδού Παπαμαύρου & Ολυμπιονικών ως 
κυλικείο». 
 

Παρακαλούμε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το 

κυλικείο που βρίσκεται εντός του γηπέδου αντισφαίρισης επί της οδού Παπαμαύρου & 

Ολυμπιονικών για την εξυπηρέτηση τόσο των αθλητών όσο και των επισκεπτών στο χώρο του. 

Σας αποστέλλουμε το από 22/7/2021 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που 

έγινε στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ στις 22/7/2021 για την εκμίσθωση του κυλικείου 

που βρίσκεται εντός του γηπέδου αντισφαίρισης επί της οδού Παπαμαύρου & Ολυμπιονικών 

εμβαδού 61,72 τ.μ.. 

Έλαβαν μέρος στην δημοπρασία ένας (1) συμμετέχον. Το όριο της πρώτης προσφοράς 

καθορίσθηκε με τη διακήρυξη της δημοπρασίας στο ποσό των 105,00€ /μήνα. Η υψηλότερη τιμή 

προσφοράς που εκφωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 105,00€/μήνα από τον κο Γαρδίκη Αθανάσιο 

του Δημητρίου για τρία έτη.  

Αφού λάβετε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
2) Το άρθρο 72 του Ν.3582/10 
3) Το άρθρο 195 παρ. 1 & 2 Ν.3463/2006 
4) Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας 

 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του γηπέδου αντισφαίρισης επί της οδού Παπαμαύρου & 

Ολυμπιονικών  εμβαδού 61,72 τ.μ., στον πλειοδότη Γαρδίκη Αθανάσιο του Δημητρίου με ΑΦΜ: 

130571185 ο οποίος προσέφερε το μίσθωμα των  105,00€/μήνα. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ν Ο Μ Ο Σ   Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ 

Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 

Ταχ. Κωδ. : 35131 – Λαμία 

Πληροφορίες: Ε. Παπαϊωάννου 

Αρ. τηλεφ. :22313-51053 

e-mail: epapaioannou@lamia-city.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ: Τον κ. Δήμαρχο 

(Εισήγηση της υπηρεσίας για Ο.Ε.) 

 









ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Είδος: Κανονιστική πράξη 

Κατηγορία: Οικονομικές & Εμπορικές Συναλλαγές 
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 από 1 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΤΟΥ κ.  Δ Η Μ Α Ρ Χ ΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου 
του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας». 
 

Παρακαλούμε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το 

κυλικείο που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας για την 

εξυπηρέτηση τόσο των αθλητών όσο και των επισκεπτών στο χώρο του γηπέδου. 

Σας αποστέλλουμε το από 22/7/2021 πρακτικό της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που 

έγινε στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ στις 22/7/2021 για την εκμίσθωση του κυλικείου 

που βρίσκεται εντός του χώρου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας  εμβαδού 12,50 τ.μ.. 

Έλαβαν μέρος στην δημοπρασία ένας (1) συμμετέχον. Το όριο της πρώτης προσφοράς 

καθορίσθηκε με τη διακήρυξη της δημοπρασίας στο ποσό των 205,00€ /μήνα. Η υψηλότερη τιμή 

προσφοράς που εκφωνήθηκε ανέρχεται στο ποσό των 205,00€/μήνα από την κα  Χαντζημανώλη 

Ιωάννα του Σίμου για τρία έτη.  

Αφού λάβετε υπόψη: 

1) Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 
2) Το άρθρο 72 του Ν.3582/10 
3) Το άρθρο 195 παρ. 1 & 2 Ν.3463/2006 
4) Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας 

 
Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 

δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Λαμίας ως κυλικείο, 

εμβαδού 12,50 τ.μ., στην πλειοδότρια Χαντζημανώλη Ιωάννα του Σίμου με ΑΦΜ: 101920782 η 

οποία προσέφερε το μίσθωμα των  205,00€/μήνα. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 Η ΑΝ. ΠΡ. Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ν Ο Μ Ο Σ   Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ 

Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 

Ταχ. Κωδ. : 35131 – Λαμία 

Πληροφορίες: Ε. Παπαϊωάννου 

Αρ. τηλεφ. :22313-51053 

e-mail: epapaioannou@lamia-city.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Σ: Τον κ. Δήμαρχο 

(Εισήγηση της υπηρεσίας για Ο.Ε.) 

 









                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                          Είδος: Ατομική Διοικητική Πράξη 

                                                                       Θεματική κατηγορία: Οικονομική Ζωή 

 

Σελίδα 1 από 4 

 

 
 

ΘΕΜΑ: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» 

 
 
Με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 
ορίζονται τα εξής:   
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν 
μέρει: 
α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους  
αποποιήθηκαν την κληρονομιά. 
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε  
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν. 
γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι  
προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν  
αποτέλεσμα, και 
δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή 
κοινοτικών φόρων,  τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 
λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή 
όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 
πρόσωπο. 
Σύμφωνα με την περίπτ. κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 
174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 
 
Τίθενται υπόψη σας τα έξης:   
 

1. Στον Καλαϊτζάκη Μιχαήλ του Βασιλείου με ΑΦΜ 039156790 κάτοικο Περιστερίου, οδού Χρ. 
Σμύρνης 37, με τον χρηματικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας (2010 
ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 20,00€ σύμφωνα με την αριθ.10664/10-07-2019 Πράξη 
βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας Λαμίας για το αριθ.κυκλ ΥΟΡ 5279.  
Ο κ. Καλαϊτζάκης Μιχαήλ με την αριθ.25113/23-06-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 20,00 πλέον προσαυξήσεων διότι σύμφωνα με το αριθ.1001661/29-12-2020 
έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών το αριθ.κυκλ. ΥΟΡ 5279, όχημα από την 
18-05-2009 δεν είναι πλέον στην κατοχή του κ. Καλαϊτζάκη Μιχαήλ, διότι μεταβιβάστηκε σε 
άλλον ιδιοκτήτη.  

 
 

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
N Ο Μ Ο Σ  Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ 

Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ &                               
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

********************************* 
Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 

Ταχ.Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευαγγελία 

Τηλέφωνο:22313 51053 
FAX: 22313 51053 

e-mail: epapaioannou@lamia-city.gr 
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Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι κατά την ημερομηνία 
τέλεσης της παράβασης (ήτοι την 10-07-2019) το αριθ.ΥΟΡ 5279 όχημα  δεν ανήκε στον κ. 
Καλαϊτζάκη Μιχαήλ & συνεπώς  η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως το πρόσωπο του φορολογουμένου. 
  

2. Στον Αστρακά Γεώργιο του Πολυκάρπου με ΑΦΜ 053379596 κάτοικο Λαμίας, οδού 
Τιθορέας 5, με τους χρηματικούς καταλόγους Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 
(2009-2013 ΒΕΒ) & (2013ΒΕΒ) βεβαιώθηκαν οφειλές συνολικού ποσού 400,00€ σύμφωνα 
με τις αριθ.735200070173, 735200076531, 735200072554,πραξεις Βεβ. παραβάσεων της 
Τροχαίας Λάμιας, καθώς & τις αριθ.25433,27318 Εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης της 
Δημοτικής Αστυνομίας Λαμίας για το αριθ.κυκλ ΜΙΝ2670.  
Ο κ. Αστρακάς με την αριθ.25775/25-06-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
400,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι σύμφωνα με την αριθ.1859137 Άδεια Κυκλοφορίας 
του ΜΙΝ 2670 οχήματος από την 18-01-2010 δεν ήταν στην κατοχή του κ. Αστρακά ,διότι 
μεταβιβάστηκε σε άλλον ιδιοκτήτη.  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε ότι οι ημερομηνίες τέλεσης 
των παραβάσεων  του αριθ. ΜΙΝ 2670 οχήματος  βάσει των οποίων έγιναν οι χρεώσεις, 
αφορούσαν χρονική περίοδο κατά την όποια το εν λόγω όχημα είχε μεταβιβαστεί και  δεν 
ανήκε στον κ. Αστρακά Γεώργιο & συνεπώς  η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως το πρόσωπο του 
φορολογουμένου. 
 

3. Στον Κτενά Κωνσταντίνο του Νικολάου με ΑΦΜ 075077624 κάτοικο Λαμίας, οδού 
Μενελαου 6Α , βεβαιώθηκαν οφειλές συνολικού ποσού 1.405,56€ από Τέλη Ακαθαρίστων 
εσόδων για τις Χρήσεις 2008, 2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016 & από ανάλογα 
πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης. 
Ο  Κτενάς Κωνσταντίνος  με την αριθ.31662/03-08-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 1.405,56€ πλέον προσαυξήσεων διότι την εν λόγω χρονική περίοδο  
διατηρούσε παιδότοπο στην οδό Αμφικτυόνων 51 στη Λαμία, ο όποιος λειτουργούσε με την 
αριθ. 17837/2007 Άδεια Παιδότοπου & την αριθ.17838/2007 Άδεια Αναψυκτηρίου, για το 
οποίο δεν υπήρχε η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων δεδομένου ότι περιοχή 
είναι χώρος γενικής κατοικίας. (Συνημμένα: Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ανέπτυσσε 
τραπεζοκαθίσματα για σερβίρισμα πελατών, παρά μόνο διέθετε τραπέζια για 
δραστηριότητες των παιδιών στο χώρο του παιδότοπου) 
Ωστόσο, επειδή το 2013 για λίγους μήνες διατηρούσε & 2ο ΚΥΕ στην Πλατεία Πάρκου 5 με 
την αριθ.68200/13 Άδεια, κατέβαλλε τα οφειλόμενα τέλη για τη χρήση 2013 (τέλη & 
πρόστιμο) με το αρ.4188/1-7-2021 γραμμάτιο ποσού 522,86€ 
Η υπηρεσία μας επανεξέτασε τις Άδειες Λειτουργίας του ΚΥΕ και διαπίστωσε ότι  για το 
αναψυκτήριο που λειτουργούσε μέσα στον παιδότοπο  με την αριθ. 17838/2007 Άδεια 
Αναψυκτηρίου δεν αναφέρεται, η ανάπτυξη αλλά ούτε & η ρητή  απαγόρευση 
τραπεζοκαθισμάτων.  
Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (σχετικό το αριθ. 21636/2014 έγγραφο του 
ΥΠ.ΕΣ.- ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α περί 
«Διευκρινήσεων ως προς την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων»),  
προκειμένου να επιβληθεί νόμιμα  το τέλος ακαθαρίστων εσόδων σε ΚΥΕ ,  θα πρέπει αυτό 
να προβλέπεται ρητά στην Άδεια Λειτουργιάς του. 
Κατόπιν των ανωτέρω η υπηρεσία μας με το αριθ.31756/03-08-21 έγγραφο της ζήτησε 
διευκρινήσεις από το αρμόδιο Τμήμα έκδοσης Άδειων ΚΥΕ, Τμήμα Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων περί της δυνατότητας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, είτε στον 
εσωτερικό είτε στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος δεδομένου ότι σύμφωνα & με το α 
αριθ.27187/12-7-21 έγγραφο της Πολεοδομίας που μας προσκόμισε ο αιτών,  ο χώρος που 
λειτουργούσε ο παιδότοπος/αναψυκτήριο, ήταν γενικής κατοικίας, και στην κατηγορία 
«χώρος συνάθροισης κοινού» δεν προβλέπεται ως κατηγορία χρήσης στην περιοχή 
γενικής κατοικίας. 
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Το Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων με το αριθ.32025/5-8-21 έγγραφο του, μας 
απάντησε ότι η αριθ.17838/20-4-2007 Άδεια Αναψυκτηρίου εκδόθηκε σύμφωνα με την 
αριθ.2638/30-3-2007 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας στην οποία δεν 
αναφέρονται καθίσματα & συνεπώς δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη τραπεζοκαθισμάτων.  
Κατόπιν των ανωτέρω & αφού υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου  διαπίστωσε 
ότι εκ παραδρομής επιβλήθηκαν τα εν λόγω τέλη στα συνολικά ακαθάριστα έσοδα των (2)  
επιχειρήσεων του κ Κτενά & δεδομένου ότι για την περίοδο που συλλειτουργούσαν οι   
επιχειρήσεις καταβλήθηκε προσφάτως το αναλογούν τέλος  με το αριθ.4188/1-7-2021 
γραμμάτιο ποσού 522,86€. 
 

4. Στην Καραγεώργου Ευσταθία του Γεωργίου με ΑΦΜ 028005668 κάτοικο Στυλίδας οδού 
Φαλάρων 36, με τον χρηματικό κατάλογο 2011 ΒΕΒ κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας 
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 20,00 € για παράβαση  του ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΥΖΡ7963 ΙΧΕ  
σύμφωνα με την αριθ.21908/08-01-2010 Πράξη Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.  
Η κ. Καραγεώργου με την αριθ.287660/14-07-21 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 10ημέρου 
(11-01-2010),   στο λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, στην Εθνική Τράπεζα,  κατά το ήμισυ 
όπως είχε δικαίωμα, προσκομίζοντας μας την σχετική Απόδειξη Είσπραξης της τράπεζας 
για την εξόφληση εν λόγω πράξης παράβασης.   
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου ήτοι: την αίτηση διαγράφης, την Απόδειξη 
Είσπραξης Εθνικής Τράπεζας, και διαπίστωσε ότι η εν λόγω κλήση είναι πληρωμένη & εκ 
παραδρομής δεν ταυτοποιήθηκε η εν λόγω καταβολή των χρημάτων με την οφειλή ώστε να 
πραγματοποιηθεί η εξόφληση.   
 
  
 
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  

 την παρ.1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06  

 την περίπτ.κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

 την υπ' αριθμ.2515/64/2007 (ΦΕΚ Β' 1306/26-7-2007) κοινή υπουργική απόφαση 

 το ποσό στο οποίο ανέρχεται το χρέος του κάθε οφειλέτη 

 τις Αιτήσεις Διαγραφής ων οφειλετών.  

 Την καρτέλα χρεώσεων του κάθε οφειλέτη, όπου εμφανίζονται τα προς διαγραφή ποσά.   
  
  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 
1) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Καλαϊτζάκη Μιχαήλ 

του Βασιλείου με ΑΦΜ 039156790 κάτοικο Περιστερίου, οδού Χρ. Σμύρνης 37, ποσού 

20,00€ πλέον προσαυξήσεων από βεβαιωτικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας -Δημοτικής 

Αστυνομίας (2010 ΒΕΒ) διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς έγινε κατά 

τρόπο λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου. 

2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων Αστρακά Γεώργιου του 

Πολυκάρπου με ΑΦΜ 053379596 κάτοικο Λαμίας, οδού Τιθορέας 5, συνολικού ποσού 

400,00€ πλέον προσαυξήσεων {(4) τέσσερις  βεβαιώσεις των  80€, έκαστη}  από 

βεβαιωτικό κατάλογο Κλήσεις Τροχαίας -Δημοτικής Αστυνομίας (2009-2013 ΒΕΒ) & 

2013ΒΕΒ διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς έγινε κατά τρόπο  

λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf
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3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων Κτενά Κωνσταντίνο του 

Νικολάου με ΑΦΜ 075077624 κάτοικο Λαμίας, οδού Μενελαου 6Α, συνολικού ποσού 

1.405,56€ πλέον προσαυξήσεων από Τέλη Ακαθαρίστων εσόδων για τις Χρήσεις 2008, 

2009,2010,2011,2012,2014,2015,2016 & από ανάλογα πρόστιμα μη υποβολής 

δήλωσης, διότι η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς έγινε κατά τρόπο 

λανθασμένο ως προς τη  φορολογητέα ύλη. 

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Καραγεώργου 

Ευστάθιας του Γεωργίου με ΑΦΜ 028005668 κάτοικο Στυλίδας οδού Φαλάρων 36, 

συνολικού ποσού 20,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας 

2011ΒΕΒ  διότι  το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 10ημερου, στην Εθνική 

Τράπεζα κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα & εκ παραδρομής δεν ταυτοποιήθηκε η εν 

λόγω καταβολή των χρημάτων με την οφειλή ώστε να πραγματοποιηθεί η εξόφληση 

 
Εγκρίνεται 

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

 
 
 
 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Η Αν. Προιστ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΟΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Σωτήριος Ρίζος 
Τηλ. 2231351542 
Ηλ. Ταχυδρ.: rizos@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

Εισήγηση  
                                                          προς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 
Θέμα:Έγκριση πρωτοκόλλουοριστικήςπαραλαβής του έργου: «Κατασκευή-
συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού οδικού δικτύου» 
 
Τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 
 

Ιστορικό 
 
1. Η Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (Δ.Υ.Τ.Ε.) συνέταξε την αρ. 58/2018 

μελέτη του έργου «Κατασκευή- συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης δημοτικού 
οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 60.000,00 € από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2018 
(Κ.Α. 30.7333.0037) του Δήμου Λαμιέων. 

2. Με την αρ. 470/2018 (ΑΔΑ:Ψ47ΤΩΛΚ-Υ9Ι) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων καταρτίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου. 

3. Με την αριθμ. 11/2019 (ΑΔΑ:6ΨΛΙΩΛΚ-8ΓΗ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου στον κ. Γεώργιο 
Προβόπουλο. 

4. Η σύμβαση του έργου (αρ. πρωτ. 8708/28-02-2019) υπεγράφη την 28-02-2019 
για ποσό 34.123,30€ συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων δαπανών και  Φ.Π.Α. 
24%. 

5. Με τις αρ.310/2019 (ΑΔΑ:ΩΙΘΑΩΛΚ-49Ζ) και 481/2019 (ΑΔΑ:6ΜΒΦΩΛΚ-ΧΩΕ) 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η χορήγηση συνολικής 
παράτασης προθεσμίας του έργου έως 25/02/2020. 

6. Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την αρ. 269/2019 (ΑΔΑ:ΩΨΙΩΩΛΚ-ΝΓ9) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου στο ποσό των 34.123,30€ (σε ισοζύγιο με τη συμβατική 
δαπάνη). 

7. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι την 25-02-2020 σύμφωνα με την 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών του έργου.  

8. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε την 20-03-
2020 από τη   Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου μας ενώ το 
ΣΑΥ, ΦΑΥ και το Μητρώο του έργου υπεβλήθησαν στις 13-03-2020. 

9. Με την αρ. 244/09-06-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων (ΑΔΑ:ΩΚΠΘΩΛΚ-ΣΕ1)εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου. 

10. Το πρωτόκολλο οριστικήςπαραλαβής υπεγράφη στις 29/07/2021 από την 
επιτροπή που ορίστηκε με την αριθμ. 514/2021 (ΑΔΑ: 61Σ3ΩΛΚ-7Ψ4) απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λαμιέων. 
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Μετά τα παραπάνω, 
 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τηνέγκριση του πρωτοκόλλου 

οριστικήςπαραλαβής του έργου:«Κατασκευή-συντήρηση κατακόρυφης σήμανσης 
δημοτικού οδικού δικτύου» αναδόχου «Γεωργίου Προβόπουλου». 
 

  
 

  
Λαμία,   – 08 – 2021 

Ηπροϊσταμένη διεύθυνσης 
κ.α.α 

 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός-Α’βαθμ. 
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 ΑΘΗΝΑ: 04 / 08 / 2021 

Αρ.Πρωτ: ΔΕΚΑΤ33-L0040 

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 (18.08.2021), κρίνεται ανεπαρκής για την ολοκλήρωσή τους, για τους κάτωθι λόγους: 

1. Την σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. 

2. Τις πρακτικές δυσκολίες που παρουσιάζονται λόγω των μέτρων που επικρατούν για την προστασία 
κατά του COVID-19 και 

3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν (ημέρες καύσωνα) κατά τον μήνα Αύγουστο. 

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε παράταση εκτέλεσης εργασιών για χρονικό διάστημα σαράντα 

πέντε (45) ημερών, ήτοι μέχρι τις 02.10.2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 31817 - 04/08/2021

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), 175/2021 
(ΑΔΑ:9ΦΒΨΩΛΚ-20Ζ) και 412/2021 (ΑΔΑ:6ΝΚΡΩΛΚ-ΒΣ0) Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε χορήγηση παράτασης του έργου μέχρι την         
18-08-2021. 

1. Με την αριθ. πρωτ. 31817/04-08-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου για χρονικό διάστημα σαράντα 
πέντε (45) ημερών, ήτοι μέχρι την 02-10-2021. 

 
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.: 2231351553 
Ηλ. Ταχυδρ.:alexrouha@lamia-city.gr  

 



 
   

 

3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (καύσωνας) κατά τον μήνα Αύγουστο 
 

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 02-10-2021. 
     
 

-08-2021 
 Η συντάξασα 

-08-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

κ.α.α. 
 
 

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

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 
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Α Ι Τ Η Σ Η   

   
 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Υ. & Τ. Ε. 

«ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.»  

ΣΤ. ΝΤΟΥΒΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Υπόψη:  κα. Ρουχά Αλεξία 

Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 8   
Τ.Κ. 35132 Λαμία ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:   
Τηλ.: 22310 42889  
Fax: 22310 42889   
Κινητό: 6974451836  
Λαμία: 04 -08-2021  
 

 

 

Θέμα: Υποβολή 1
ης

 Παράτασης Χρονοδιαγράμματος του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 
– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ». 

Σχετ.:  
 

 

 Σύμφωνα με το Ν. 4412/16 άρθρο 147, ζητώ παράταση του χρονοδιαγράμματος των 
εργασιών του σχετικού, έως 03-02-2022 ήτοι εκατόν πενήντα τρεις (153) ημερολογιακές η-
μέρες. 
 
 Οι λόγοι που ζητώ την παράταση των εργασιών είναι οι εξής: 

 
1. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και σύμφωνα με τις ε-

γκυκλίους με αρ.:41935/22-06-2021 και 56738/30-07-2021 του ΣΕΠΕ, για την πρό-
ληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, επιβάλουν μείωση του ωραρίου.  

2. Με την παρούσα επιδημιολογική κατάσταση και την ανάγκη να τηρούνται όλα τα α-
παραίτητα μέτρα για την αποφυγή μετάδοσης της λοίμωξης COVID-19 στους εργα-
σιακούς χώρους, δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών. 

3. Σε ορισμένα σημεία του έργου για να αποπερατωθούν οι εργασίες απαιτούντα πα-
ρεμβάσεις  από τη Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας.  

 
 

Παρακαλώ, όπως προβείτε στην έγκριση της 1ης παράτασης, του χρονοδιαγράμμα-
τος του έργου. 
 

 Για την εταιρεία 
  

 
 

  
 Ντούβας Ι. Σταμάτης 
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Εισήγηση  

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και 

κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας» 
 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 
Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και 
κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας». 
 
1. Ιστορικό 
1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 12/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ. 
2. Με την αρ. 489/2019 (ΑΔΑ:ΨΛΗΔΩΛΚ762) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου.  
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2020, με Κ.Α. 30.7323.0006 στον 

προϋπολογισμό του Δήμου.  
4.  Με την αρ. 205/2020 (ΑΔΑ:614ΙΩΛΚ-Μ47) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης και οι όροι δημοπράτησης του έργου.   
5. Την 15–07–2020 διεξήχθη ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου και με την αρ. 

489/2020 (ΑΔΑ:Ψ0Χ3ΩΛΚ, ΑΔΑΜ:21ΑWRD008107452) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η εταιρεία «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε.». 

6. Την 08-03-2021 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 9290 (ΑΔΑΜ:21SYMV008254711) 
σύμβαση του έργου για ποσό 223.918,42€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης την    
03-09-2021.  

7. Με την αρ. 11086/29-03-2021 Απόφαση ΔΥΤΕ εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του 
έργου του θέματος. 

8. Με την αριθ. πρωτ. 31929/04-08-2021 αίτησή της, η ανάδοχος εταιρεία ζητά 
παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εκατόν πενήντα τρεις 
(153) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως την 03-02-2022. 

 
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. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή και σύμφωνα με τις  
εγκυκλίους με αρ.:41935/22-06-2021 και 56738/30-07-2021 του ΣΕΠΕ, για την 
πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, επιβάλουν μείωση του 
ωραρίου. 

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

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



 
   

 

3. Την ανάγκη κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης από τη Δ.Ε.Υ.Α.Λαμίας 
σε ορισμένα τμήματα των υπό κατασκευή οδών  

 
Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία προτείνει : 

 
Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 

«Ασφαλτοστρώσεις-Ανακατασκευές οδών και κλιμάκων στην Δ.Κ. Λαμίας», αναδόχου 
εταιρείας «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.», κατά εκατόν πενήντα τρεις (153) ημερολογιακές 
ημέρες, ήτοι έως την 03-02-2022. 
     
 

-08-2021 
 Η συντάξασα 

-08-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

κ.α.α. 
 
 

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

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος :  Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων μηχανικός 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
«Επισκευές Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, 
Λιανοκλαδίου, αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος.» 
 

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 Παραλαβής εργασιών του έργου: Επισκευές 

Συντηρήσεις Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου, 
αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος. 
 

Ιστορικό – Στοιχεία έργου: 

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 
Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



Σελίδα 2 από 2 

 

 Η με αρ. 912019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με 
ΑΔΑΜ 19AWRD004900749 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης για το 
υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. 

 Η με αρ. πρωτ. 2254/54448/15.04.2019 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: ΩΖΡ4ΟΡ10ΓΚΕ), με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 91/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

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

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

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

 Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες με 
καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 27.09.2019. 

 Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 26η Μαρτίου του έτους 2020 σύμφωνα με 
την τελευταία παράταση προθεσμίας που αποφασίστηκε με την αρ.393/2020 Α.O.E. 
(ΑΔΑ:Ω7ΚΟΩΛΚ-6ΝΚ) 

 Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε αρμοδίως την 27.05.2020. 

 Με την 392/2021 (ΑΔΑ: Ω2M0ΩΛK-Θ07) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
συστήθηκε η επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό 
πρωτόκολλο την 04η Αυγούστου 2021 ημέρα τετάρτη. 

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Συντηρήσεις 

Αποκαταστάσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Λαμίας, Γοργοποτάμου, Λιανοκλαδίου, αναδόχου 

Στεργιόπουλος Χρήστος. 

 

 

     
ο αρμόδιος υπάλληλος   Ο αναπλ. Προϊστάμενος 

Δ.Υ.Τ.Ε. 
   
   
  κ.α.α. 

     
Γκέτσιος Ιωάννης    Ρίζος Σωτήριος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός     Τοπογράφος  Μηχανικός 

 



















ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Γκέτσιος Ιωάννης 
 

  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 

 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις 
– Μονώσεις Δημοτικών Κτιρίων,  αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με το ΦΠΑ». 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι :  

 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
  
1. Η μελέτη με αρ. 42/2018 και τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 
2. Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και η υπ’ αρ. Π1/678/26-3-13 
Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και 
εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 16REQ004811485.  
3. Η υπ’ αρ. 391/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων για τον 
καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου. 
4. Η απόφαση 600/2018 της Οικονομικής Επιτροπής, για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης του έργου. 
5. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 28.01.2017 
και κατά το οποίο υποψήφιος ανάδοχος αναδείχθηκε o ΚΩΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, που 
προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση  εξήντα δύο και 55 εκατοστά τοις εκατό (62,55%)  επί 
των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
6. Η με αρ. 682/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την 
έγκριση του 1ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου. 
7. Το 2ο Πρακτικό (27.02.2018) της επιτροπής διαγωνισμού γνωμοδοτεί : έκπτωση 
προσωρινού μειοδότη Κωστή Γεώργιου και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη τον 
Στεργιόπουλο Χρήστο με μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα οκτώ και πενήντα ένα 
εκατοστά τοις εκατό (52,51) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  
8. Η με αρ. 93/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων για την 
έγκριση του 2ου Πρακτικού δημοπράτησης του έργου.  
9. Το 3ο Πρακτικό (06.06.2018) της επιτροπής διαγωνισμού ανακηρύσσει προσωρινό 
μειοδότη τον Στεργιόπουλο Χρήστο 
10. Η με αρ. 266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με 
ΑΔΑΜ 18AWRD003382904 για την έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης για το 
υπόψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. 
11. Η με αρ. πρωτ. 4293/87924/02.07.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/ση Διοίκησης (με ΑΔΑ: 7ΘΥΨΟΡ10-16Π), με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της με αρ. 266/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 



12. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
Έργου. 
13. Το έργο χρηματοδοτήθηκε  από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2017, με Κ.Α. 30.7336.0011. 
14. Η με αρ. πρωτ. 40997 σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο υπογράφηκε την 
14.09.2018. 
15. Με την αρ. 308/2019 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ και  η 1η Σ.Σ. 
16. Η με αρ. πρωτ. 52995 συμπληρωματική σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο 
υπογράφηκε την 16.12.2019. 
17. Με την αρ. 264/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του 
έργου στο ποσό των 44.721,61€ 
18. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα την 09.04.2020 
19. Η τελική επιμέτρηση του έργου θεωρήθηκε αρμοδίως την 16.06.2020 

   
Το έργο ανατέθηκε και εκτελέστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

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

 
Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε την 04-08-2021 κλήρωση για την ανάδειξη μελών που 

θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής του έργου. Σύμφωνα με το 
πρακτικό της εν λόγω κλήρωσης, τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφονται 
κατά σειρά κλήρωσης στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2 Αλεξία Ρουχά Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

3 Ιωάννα Σερεμέτη Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Πανωραία Καραντζάβελου  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

2  Γεώργιος Λέτσος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

3  Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 

Μετά τα παραπάνω, 
 
Προτείνεται η λήψη απόφασης για τη σύσταση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του έργου : Συντηρήσεις – Μονώσεις 
Δημοτικών Κτιρίων,  αναδόχου Στεργιόπουλος Χρήστος, προϋπολογισμού 74.400,00 € με 
το ΦΠΑ, με αριθμό μελέτης 42/2018, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη: 
 
 
Τακτικά Μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Αγγελική Μακρυγιάννη ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2 Αλεξία Ρουχά ΜΕΛΟΣ 

3 Ιωάννα Σερεμέτη ΜΕΛΟΣ 

 
 



Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ              

1 Πανωραία Καραντζάβελου  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2  Γεώργιος Λέτσος ΜΕΛΟΣ 

3  Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου  ΜΕΛΟΣ 

 

 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
  

 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 

κ.α.α. 
 
 

Ρίζος Σωτήριος 
τοπογραφος μηχανικός 

 








