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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 

 
Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4 

Τ.Κ. 105 64  
 

Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και 
Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ 
 

Πληροφορίες: Σπυριδούλα Σπηλιοπούλου  

Τηλέφωνο: 2131501463 

E-mail: spilispi@mou.gr 

                                       Αθήνα, 9/07/2021 
                                       Α.Π :  22347 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη του έργου του Δήμου Λαμιέων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής 

ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005) 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».  

2. Τις διατάξεις των άρθρων 176 και 209 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08.06.2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 72, 100, 164, 264, 266Α του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 
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4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».  

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α΄/18-05-2011) 

«Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού 

Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής 

Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», την 34/13.01.2012 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της 3427/22.12.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. 

και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που 

εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Β΄ 55) και την 2/23510/0094/09.04.2012 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 4 του ν. 3965/2011» (ΦΕΚ 1083/Β΄). 

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Για την διαχείριση τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 

και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 53: «Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και 

συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013»  όπως ισχύουν.  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών 

προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017». 

9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)», όπως 

ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 

δημόσιας διοίκησης».  

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/ 30-10-

2019). 

12. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 /Α’/16-12-2019), όπως ισχύουν. 

13. Τις διατάξεις του τριακοστού έβδομου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε 

με το άρθρο 1 του ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α'/10-04-2020) «Κύρωση της από 20.3.2020 

Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
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διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και 

άλλες διατάξεις». 

14. Τις διατάξεις του ν.4684/2020 (ΦΕΚ 86/Α’/25-4-2020) για την κύρωση της από 30.3.2020 

Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 75) και άλλες διατάξεις»  

15. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α΄/30-05-2020) για την κύρωση 

α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 

της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) 

της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 

συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». 

16. Το ν.4783/2021 (Α΄38) και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου δέκατου πέμπτου «Ειδικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων 

Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 

4509/2017». 

17. Το π.δ. 95/1996 (ΦΕΚ 76/Α΄/06-05-1996) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων». 

18. Το π.δ. 169/2013 (ΦΕΚ 272/Α΄/13-12-2013) «Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ 

και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων». 

19. Το π.δ. 141/2017 (ΦΕΚ 180/Α΄/23-11-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών». 

20. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08-07-2019) σχετικά με τη σύσταση, συγχώνευση, 

μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 

υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. 

21. Το π.δ. 2/2021 (ΦΕΚ 2/Α΄/5-01-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών». 

22. Την υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 (ΦΕΚ 48/Β’/13-01-2021) απόφαση του Πρωθυπουργού 

«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα». 

23. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/28-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση 

με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων - ΠΔΕ», όπως ισχύει. 

24. Την υπ΄αριθ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-04-2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».  
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25. Την υπ’ αριθμ. 23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610/Β΄/27-04-2020) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης  και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)». 

26. Την υπ’ αριθμ. 23430/22-12-2020 (Β΄5691) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-

2020 (Β’ 1386) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης 

Τρίτσης». 

27. Την υπ’ αριθμ. 6302/08-04-2021 (Β’ 1399) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών- Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β’ 1386)».  

28. Την υπ’ αριθμ. 29440/14-05-2020 (ΦΕΚ 1907/Β΄/18-05-2020) απόφαση του Υπουργού  

Εσωτερικών με τίτλο «Έναρξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)». 

29. Την με αρ. 297/20-4-2021 (ΦΕΚ 1614/Β΄/20-4-2021) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Εσωτερικών με θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 620/06-08-2020 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-

2020/20 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, “Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και 

β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξηςκαι 

Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης"”» (Β’ 1386)» (B’ 3300). 

30. Την με αριθμ. πρωτ. 7128/21-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΥ8546ΜΤΛ6-6Ε2) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Ορισμών μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 6 

της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων -Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών - «Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ: 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης”», 

όπως ισχύει. 

31. Την με αριθμ. πρωτ. 14576/24.07.2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) Πρόσκληση για την 

υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 
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Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των 

οικισμών» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

32. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ. 22347/07.12.2021 αίτημα ένταξης του Δικαιούχου και τα 

μετέπειτα συμπληρωματικά/πρόσθετα στοιχεία. 

33. Την από 28/06/2021 και ώρα 4:43 μ.μ. ηλεκτρονική αποστολή της εισήγησης της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

βάσει της παρ. 3 του Άρθρου 8 της ΚΥΑ 22766/09.04.2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-04-2020) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 

4509/2017(ΦΕΚ 201/Α΄/22-12-2017), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Άρθρου 

15 του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-

Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017». 

34. Το με αριθ. πρωτ. 472/7-07-2021 έγγραφο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ περί διαβίβασης των Σχεδίων 

Αποφάσεων Ένταξης/Τροποποίησης των αξιολογημένων έργων προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης στις 29/06/2021, όπως αποτυπώνονται στο Πρακτικό 7 αυτής. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την ένταξη του έργου του Δήμου Λαμιέων με τίτλο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης 

νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, 

της υπαίθρου και των οικισμών», του Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

 

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του  

Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου 
Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης 

νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας 

Κύριος του Έργου Δήμος Λαμιέων 

Ποσό χρηματοδότησης 
  5.500.000€ 
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Φυσικό Αντικείμενο Έργου 

Αντικείμενο της πράξης είναι η ολοκληρωμένη αστική 

παρέμβαση στο Νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της 

Λαμίας. Το συνολικό εμβαδό ανάπλασης στην περιοχή 

παρέμβασης είναι περίπου 92 στρέμματα, εκ των 

οποίων οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία του δικτύου 

πεζοδιαδρομής καλύπτουν εμβαδό περίπου 40 

στρεμμάτων, ενώ για τη δημιουργία της "πράσινης" 

διαδρομής με τον ποδηλατόδρομο καλύπτουν 

περίπου 52 στρέμματα. 

Με το 1ο κύριο υποέργο δημιουργείται ένα δίκτυο 

ασφαλών πεζοδιαδρομών στους τρεις βασικούς 

οδικούς άξονες της περιοχής παρέμβασης, μήκους 

περίπου 8,5 km, καθώς και η δημιουργία κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση οδών Κύπρου και Αθηνών, 

με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την 

ενίσχυση της σύνδεσης της περιοχής με τις κεντρικές 

λειτουργίες της πόλης (Υποέργο 1 και συνοδά αυτού). 

Με το 2ο κύριο υποέργο κατασκευάζονται έξι 

κοινόχρηστοι χώροι και τρεις πεζόδρομοι συνολικού 

εμβαδού 12 στρεμμάτων που συνδέονται με δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων μήκους περίπου 3 km, δίκτυο που 

αποτελεί τμήμα κοινοχρήστων χώρων σε πολλά 

σημεία και αφορά σε τρεις πλατείες με πλακόστρωτα 

ψυχρών υλικών, μια παιδική χαρά με όργανα για 

ΑμΕΑ και τρεις χώρους πρασίνου με καθιστικά 

((Υποέργο 2 και συνοδά αυτού). 

 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα: 

 με τους όρους της απόφασης ένταξης, 

 τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

όπως ισχύει, 
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 τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως  

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) 

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, 

Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017». 

Επιπλέον ορίζεται ότι: 

 Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του. 

 Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ 

και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε  υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία 

βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 

/Β΄) ΚΥΑ όπως ισχύει. 

 Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής 

Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα.  

 

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης 

και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την 

ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. 

 

Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να:   

 τηρεί τους όρους της απόφασης ένταξης, 

 τηρεί τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄) κοινή απόφαση των 

Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» 

όπως ισχύει, 

 τηρεί τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) 

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, 

Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του 

ν. 4509/2017». 
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Επιπλέον: 

 Ο Δικαιούχος συμπληρώνει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ λίστα ελέγχου σταδίων 

δημοπράτησης έργου/ προμήθειας, λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης 

έργου/προμήθειας/μελέτης και λίστα εξέτασης τροποποίησης/συμπληρωματικής σύμβασης, 

βάσει τυποποιημένου υποδείγματος. 

 Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει 

τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου και το αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου 

υποβάλλεται έως την 30η Ιανουαρίου κάθε έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο 

Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει 

τυποποιημένου υποδείγματος και την αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. 

 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. 

 Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 

εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου.  

 

Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 

69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει,  δύναται να προβαίνουν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, 

προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η 

ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται προς το δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) όπως ισχύει. 

 

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στα ακόλουθα: 

 Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης. 

 Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του 

έργου και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή 

κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται 

με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων.  
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 Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα 

ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή 

κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου. 

 Να λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, 

ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη 

χρηματοδοτική στήριξη από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

 

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και 

υποχρεούται να παρέχει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, 

ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου. 

Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να 

παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να 

αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο 

άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής.  Στο 

φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους 

λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 

 

Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την έκδοση της παρούσας, να δημοπρατήσει 

επακριβώς το φυσικό αντικείμενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Κατόπιν 

της δημοπράτησης, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

διακήρυξης του έργου, να αποστείλει σε memory stick τα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού 

και τα αποδεικτικά δημοσίευσης. 

 Ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης του έργου, να αποστείλει αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης.  

  Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της προτεινόμενης πράξης ανέρχεται 

σε 11.396.000€ (με ΦΠΑ) και το πρόγραμμα χρηματοδοτεί την πρόταση με ποσό 5.500.000€ 

(με ΦΠΑ).  Το ποσό της σύμβασης που θα προκύψει από τον επιπλέον μη 

χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό υποχρεούται να τον καλύψει ο Δικαιούχος. 

 Στο πλαίσιο της πράξης και τα δύο κύρια Υποέργα πρέπει να δημοπρατηθούν με διεθνή 

διαγωνισμό (ανάρτηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς πρόκειται 

για ομοειδή / συναφή έργα. 
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 Στην διακήρυξη και στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και στην σύμβαση, πρέπει να 

αναγράφεται ο συνολικός και ο επιμερισμένος προϋπολογισμός του κάθε έργου (πόροι 

προγράμματος και ίδιοι πόροι, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ένταξης της πράξης). 

 

 

                                                                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

  
 

 
                                                                  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

                                                                                              

                                                                                                        
 

  

     

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

 Δήμος Λαμιέων, Ερυθρού Σταυρού & Φλέμιγκ, Τ.Κ.35131, Γραφείο Δημάρχου (grdrh@lamia-

city.gr). 

 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
 

 
Κοινοποίηση: 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & 

ΕΣΠΑ  
 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ  

 
 

Εσωτερική Διανομή: 

 Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού  

 Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα 
 Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Οικον. Τ.Α. & Α.Π. 

 Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος : Πολιτοπούλου Αφροδίτη / αρχιτέκτων μηχανικός 
τηλ. : 22313 51540 email.:politopoulou@lamia-city.gr 

 

 
Εισήγηση προς 

 Την Οικονομική Επιτροπή 
 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της χρηματοδότησης του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ για το έργο: 

«Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας» 

 
 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, σύμφωνα με  το άρθρο 72 του 

ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τα κάτωθι:  

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ», με την αρ. πρωτ. 14576/24-07-2020 Πρόσκληση (ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ), κάλεσε τους 

Δήμους,  να υποβάλλουν προτάσεις προς χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα 

ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο : «ΑΣΤΙΚΗ 

ΑΝΑΖΟΩΓΟΝΗΣΗ». 

Με την αρ. 29/4-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  (ΑΔΑ: ΩΗΡΝΩΛΚ-ΣΤ3),  

αποφασίστηκε και υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στο παραπάνω χρηματοδοτικό πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» το έργο «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης νοτιοδυτικού 

τμήματος Λαμίας» συνολικού προϋπολογισμού 11.396.000,00  € που περιλαμβάνει δύο υποέργα:  

1. «Δημιουργία δικτύου πεζοδιαδρομής στους βασικούς άξονες της περιοχής  παρέμβασης»  

2.  «Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμου και κοινοχρήστων χώρων της περιοχής παρέμβασης»  

Με την αρ. 22347/09.07.21 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-

74Μ)  εντάχθηκε το προαναφερόμενο έργο (περιλαμβάνονται 2 υποέργα) με επιλέξιμη δαπάνη  

5.500.000 €.   

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



 
Μετά τα παραπάνω   
 
 

προτείνεται: 
 

η αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής ανάπλασης 

νοτιοδυτικού τμήματος Λαμίας»  με επιλέξιμη δαπάνη 5.500.000 € από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΤΡΙΤΣΗΣ» . 

 
Λαμία 11.08. 2021 

Η αν. προϊσταμένη ΔΥΤΕ 

 

 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
αρχιτέκτων μηχανικός 

      

 

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Λαμία ........................... 

Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

Συνημμένα : Απόφαση Ένταξης ( αρ. 22347/09.07.21 Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΑ4Υ46ΜΤΛ6-74Μ))  

 
 



                                                         Σελίδα 1 από 3 

 

   

               
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, 16 / 8 / 2021 

Αριθμ. πρωτ.: 33355 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμού αμοιβής. 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Στις 8 Οκτωβρίου 2021 συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας η  

από 28-12-2020 και με  Α.Π.Κ.: 1446/Π-ΜΘ/301/31-12-2020  στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Λαμίας  αγωγή (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)  των : 1.Κυριαζή Καρακώστα του 

Δημητρίου και 2. Παναγιώτη Καρακώστα του Δημητρίου  κατά : 1. Δήμου  Λαμιέων, 2. 

Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας . Οι ενάγοντες ζητούν την καταβολή του συνολικού ποσού 

των 353.757,22 ευρώ, νομιμότοκα από 01-01-2021, επικαλούμενοι θετικές και αποθετικές 

ζημιές - διαφυγόντα κέρδη από υπαιτιότητα, παραλείψεις των διοικητικών οργάνων των 

εναγομένων, με αποτέλεσμα να μη λάβουν πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας και 

επιχορήγηση βιοκαλλιεργειών  .  

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

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

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

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

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 
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4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

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

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

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

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

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

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

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

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

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

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

Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας , για να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου μας . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

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

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

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

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

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε 

δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να παρασταθεί – για 

λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας , στη συζήτηση 

της από 28-12-2020 και με  Α.Π.Κ.: 1446/Π-ΜΘ/301/31-12-2020  στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Λαμίας  αγωγής (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)  των : 1. Κυριαζή 

Καρακώστα του Δημητρίου και 2. Παναγιώτη Καρακώστα του Δημητρίου  κατά : 1. Δήμου  
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Λαμιέων, 2. Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας , στη δικάσιμο της 8ης Οκτωβρίου 2021 , 

καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να καταθέσει  

προτάσεις  και σχετικά έγγραφα . 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1278  
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                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 35131 - ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Τηλέφωνο  : 2231351023                              
e-mail           : v.karanasios@lamia-city.gr                         Οικονομική Επιτροπή      
                                                                                           Δήμου Λαμιέων 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 8 Οκτωβρίου 2021 συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας η  

από 28-12-2020 και με  Α.Π.Κ.: 1446/Π-ΜΘ/301/31-12-2020  στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Λαμίας  αγωγή (διαδικασία μισθωτικών διαφορών)  των : 1. Κ.Κ.  και 2. Π.Κ.  κατά : 1. 

Δήμου  Λαμιέων, 2. Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας . Οι ενάγοντες ζητούν την καταβολή 

του συνολικού ποσού των 353.757,22 ευρώ, νομιμότοκα από 01-01-2021, επικαλούμενοι 

θετικές και αποθετικές ζημιές - διαφυγόντα κέρδη από υπαιτιότητα, παραλείψεις των 

διοικητικών οργάνων των εναγομένων, με αποτέλεσμα να μη λάβουν πιστοποίηση 

βιολογικής καλλιέργειας και επιχορήγηση βιοκαλλιεργειών  .  

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

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

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

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

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

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

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

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 
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Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

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

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

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

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

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος .  

5. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 33355/16-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.  

6. 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, 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 : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη  δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ.  Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204), 

προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Μονομελές  

Πρωτοδικείο Λαμίας, στη συζήτηση της, από 28-12-2020 και με  Α.Π.Κ.: 1446/Π-

ΜΘ/301/31-12-2020  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας  αγωγής (διαδικασία 

μισθωτικών διαφορών)  των : 1. Κ.Κ. και 2. Π.Κ.  κατά : 1. Δήμου  Λαμιέων,  2. 

Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας, στη δικάσιμο της 8ης Οκτωβρίου 2021, καθώς και σε 

κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να καταθέσει  προτάσεις  και 

σχετικά έγγραφα . 

Β.  για τον καθορισμό της αμοιβής της 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 χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών με το 

Φ.Π.Α. (1.160,64 €), που αναλύεται ως  εξής  :  
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α) για την παράστασή  της  στη συζήτηση της αγωγής , ποσό  268,00 ευρώ . 

β) για τη σύνταξη  προτάσεων, ποσό  268,00 ευρώ . 

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

(80,00 ευρώ Χ 5 ώρες = ) 400,00 ευρώ . 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (268,00 € + 268,00 € + 400,00 €) = 936,00 ευρώ Χ 

24% = 224,64 €  .           

                                                                                                                          

                                                                                Λαμία,  17 / 8 / 2021  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός  Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δνση   : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού    
Ταχ. Κώδικας  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες: Βλάσιος Γ. Καρανάσιος    
Αρ. τηλεφ.       : 22313 51023 
Αρ. FAX          :  
E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,      16 / 8 /2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 33368 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις  10 Σεπτεμβρίου 2021 συζητείται στο  Μονομελές Πρωτοδικείο 

Λαμίας η από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 αίτηση της Ειρήνης 

Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο τον καθορισμό 

προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν της πράξης 

Αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

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

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

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

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

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

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

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

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

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr


                                                         Σελίδα 2 από 3 

 

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

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

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

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

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

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Με την υπ΄ αριθμ. 546/8-12-2020 (ΑΔΑ : Ψ6Γ4ΩΛΚ-Ν0Ζ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στην 

δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γιαννακοπούλου, να παραστεί 

και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 33140/2021 αίτηση της ανωτέρω Πληρεξουσίας 

Δικηγόρου προς τη Νομική Υπηρεσία μας, ζητείται να της χορηγηθεί εντολή και 

πληρεξουσιότητα για την άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως στο ποσό των 85,00 ευρώ ανά τ.μ., με το δικόγραφο των προτάσεων στο 

Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στην ορισθείσα ως άνω δικάσιμο της 10-9-2021 ή σε 

κάθε άλλη συζήτηση μετά από αναβολή ή ματαίωση. 

7. Επειδή πρέπει να χορηγηθεί στην ανωτέρω δικηγόρο η εντολή και 

πληρεξουσιότητα για την άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημιώσεως κατά τα ανωτέρω αναλυτικά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Λαμιέων 

ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 

Δήμου μας στην εν λόγω υπόθεση. 

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.». 

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

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

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

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γιαννακοπούλου, προκειμένου για την 

άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως στο ποσό 

των 85,00 ευρώ ανά τ.μ., με το δικόγραφο των προτάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

Λαμίας κατά στη συζήτηση της από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 αιτήσεως 

της Ειρήνης Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων, στην ορισθείσα ως άνω 

δικάσιμο της 10-9-2021 ή σε κάθε άλλη συζήτηση μετά από αναβολή ή ματαίωση. 

 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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                                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 35131 - ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Τηλέφωνο  : 2231351023                              
e-mail           : v.karanasios@lamia-city.gr                         Οικονομική Επιτροπή      
                                                                                           Δήμου Λαμιέων 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση ανταίτησης - διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός 

αμοιβής . 

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 συζητείται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας 

– κατόπιν επαναπροσδιορισμού - η από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 

αίτηση της Ειρήνης Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων, με αντικείμενο 

τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν της 

Πράξης Αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου , με πληρεξούσιο 

δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων την κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου – σχετική είναι η 

υπ΄αριθμ. 546 / 08-12-2020 (Α.Δ.Α. : Ψ6Γ4ΩΛΚ-Ν0Ζ)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής . 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης 

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

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

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

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

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

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

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 
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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 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

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

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

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος .  

5. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 33368/16-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας. 

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

παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, 

περ. ιη’ ,  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, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) , η λήψη απόφασης για  : 

Α. την άσκηση ανταίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης – με το δικόγραφο των προτάσεων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας – 

στη δικάσιμο της 10ης / 9 / 2021 ή σε κάθε άλλη συζήτηση μετά από αναβολή  ή ματαίωση 

ή ανασυζήτηση .   

Β. την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη  δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ.  Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου 

να ασκήσει στο Μονομελές  Πρωτοδικείο Λαμίας, ανταίτηση καθορισμού προσωρινής 

τιμής μονάδας αποζημίωσης – με το δικόγραφο των προτάσεων στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Λαμίας – στη δικάσιμο της 10ης / 9 / 2021 ή σε κάθε άλλη συζήτηση μετά από 

αναβολή  ή ματαίωση ή ανασυζήτηση .   

Γ.  τον καθορισμό της αμοιβής της 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 εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών με το Φ.Π.Α. (159,96 €), 

που αναλύεται ως  εξής  :  

α) για τη σύνταξη και κατάθεση ανταίτησης , ποσό  129,00 ευρώ . 
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β) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (129,00 ευρώ Χ 24% =)  30,96 €  .           

                                                                                                                          

                                                                                Λαμία,    16  / 8 / 2021  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία,  16  / 8 / 2021 

Αριθμ. Πρωτ.: 33353 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 2309/2021 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ου 

Τμήματος), διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων» . 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 09-10-2017 και  με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017,  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή (διαδικασία 

περιουσιακών διαφορών / εργατικές διαφορές) των : Α. Ευσταθίας Ν. Γκόγκου, Β. Βαΐας Αλεξίου – Ανυφαντή, Γ. Ευσταθίας Β. 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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Περτσοβίτη, Δ. Γιαννίτσας Β. Χορταριά  κ.λ.π.  (σύνολο : 69)  κατά : α. Ελληνικού Δημοσίου, β. Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. (σύνολο : 16).  Οι 

ενάγουσες είναι καθαρίστριες ΥΕ των σχολειών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εναγόμενων Δήμων και επικαλούνται 

στην αγωγή τους ότι προσλήφθηκαν αρχικά από το Ελληνικό Δημόσιο και απασχολήθηκαν σ΄αυτό με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Από τη 

10η / 1 / 2007 οι συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δοθέντος ότι αυτές πληρούσαν τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 . Από 1 / 1 / 2011 , σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3870 / 2010 , οι ενάγουσες μεταφέρθηκαν με την ίδια 

σύμβαση εργασίας σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις των Δήμων, στα γεωγραφικά όρια  του οποίου ανήκει το σχολείο απασχόλησής 

τους . Κατά του Δήμου Λαμιέων έχουν στραφεί 22 σχολικές καθαρίστριες ΥΕ και διεκδικούν το συνολικό ποσό των 106.477,50 ευρώ , ως 

διαφορές αποδοχών εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ως εξής :  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αύξων 
αριθμός 

στο 
δικόγραφο 

της 
αγωγής 

ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΞΙΩΣΗΣ /  
από - έως 

ΜΗΝΕΣ 

01 Αλεξάνδρα 
Κυροχρήστου 

18 2.412,00 € 01-10-1999 από 30-9-2015 
έως 30-9-2017 

24 

02 Ειρήνη Σκούρα 19 8.793,75 € 01-9-1989 από 26-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

03 Μαρία Μαθέ-
Κατσιαδά 

20 5.486,25 € 01-9-1995 από 25-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

04 Αλεξάνδρα Καραπλή 21 3.517,50 € 01-9-1999 από 25-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

05 Ειρήνη Κουτσούμπα 22 3.517,50 € 01-01-2000 από 25-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

06 Αργυρώ 23 2.572,50 € 01-9-2001 από 25-10-2014 35 



                                                         Σελίδα 3 από 8 

 

Αναγνωστοπούλου έως 30-9-2017 

07 Βασιλική Λαθύρη 24 5.172,75 € 01-9-1995 από 28-12-2014 
έως 30-9-2017 

33 

08 Ευαγγελία Νταβέλη 25 3.517,50 € 01-9-2000 από 25-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

09 Μαρία Σιούλα 26 4.488,75 € 01-9-1997 από 25-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

10 Σοφία Μαλισόβα 27 4.488,75 € 01-9-1998 από 19-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

11 Μαρία Αντωνίου 28 10.001,25 € 01-9-1988 από 20-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

12 Αλεξάνδρα 
Κυροχρήστου-
Ανδρικοπούλου 

29 3.517,50 € 01-10-1999 από 27-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

13 Ιουλία Οικονόμου-
Σούγκου 

30 5.226,00 € 01-9-2000 από 15-5-2013 
έως 30-9-2017 

52 

14 Μαρία Τζανή 31 3.078,00 € 01-9-1997 από 30-9-2015 
έως 30-9-2017 

24 

15 Ευσταθία 
Παπανάγνου 

32 8.291,25 € 1-9-1990 από 6-12-2014 
έως 30-9-2017 

33 

16 Ευαγγελία Τζουβάρα 33 2.499,00 € 1-9-2001 από 02-11-2014 
έως 30-9-2017 

34 

17 Ιουλία Σούγκου 34 3.316,50 € 01-9-2000 από 01-12-2014 
έως 30-9-2017 

33 

18 Ροδάνθη Αντωνίου 35 4.488,75 € 01-9-1998 από 26-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

19 Μαρία Θεοδωρακίδη 36 5.486,25 € 01-01-1995 από 26-10-2014 
έως 30-9-2017 

35 

20 Αγγελική 
Χονδρογιάννη 

37 4.482,00 € 05-11-1992 από 30-9-2015 
έως 30-9-2017 

24 
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21 Αικατερίνη Πάστρα 38 5.326,50 € 01-9-1999 από 17-4-2013 
έως 30-9-2017 

53 

22 Σπυριδούλα Κύρκου 39 6.797,25 € 01-10-1997 από 17-4-2013 
έως 30-9-2017 

53 

 ΣΥΝΟΛΟ  106.477,50 €    
 

 

με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017,  μέχρι την ολοσχερή εξόφληση .  

Η αγωγή προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί  στις 04/12/2017 και - έπειτα από  αναβολές - συζητήθηκε στο ακροατήριο του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 10/10/2018 , με πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων τον κ. Απόστολο Φ. Παπαχαράλαμπο 

(σχετ. η υπ΄αριθμ. 594 / 7-11-2017  -  Α.Δ.Α. : ΩΓΣΚΩΛΚ-0ΝΔ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .  

2. Με την υπ΄αριθμ. 2008/2018 απόφαση Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών γίνεται δεκτή η από 09-10-2017 και με Α.Π.Κ. : 

583039 / 2413 / 2017 αγωγή, υποχρεώνεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στους ενάγοντες τα επιδικασθέντα μ’ αυτή ποσά, με το νόμιμο 

τόκο από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017 και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά 

εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις και συμψηφίζει τα δικαστικά  έξοδα των παρασταθέντων διαδίκων .  

3. Ο Δήμος Λαμιέων άσκησε στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών  (σχετ. η υπ΄αριθμ. 36 / 04-02-2019  - Α.Δ.Α. : ΨΠΑΥΩΛΚ-ΦΟ2) 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  την από 06-02-2019 και με Α.Π.Κ. : 1335/1078/07-02-2019  έφεση κατά : 3.1  Αλεξάνδρας 

Ανδρικοπούλου – Κυροχρήστου κ.λ.π. (σύνολο : 20) και της υπ΄αριθμ. 2008/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών . Η έφεση προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί  στις 08/10/2019 και - έπειτα από  αναβολές - συζητήθηκε στο Μονομελές Εφετείο 

Αθηνών στις 11/02/2020 , με πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων τον κ. Απόστολο Φ. Παπαχαράλαμπο  .  

4. Με την υπ αριθμ. 2309/2021 απόφαση Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ου Τμήματος) , που επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων 

στις 28/7/2021 , μεταξύ άλλων  : 4α. έγινε δεκτή τυπικά και εν μέρει κατ΄ουσίαν η από 06-02-2019 και με Α.Π.Κ. : 1335/1078/07-02-2019  
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έφεση του Δήμου Λαμιέων , 4β. εξαφανίστηκε η υπ΄αριθμ. 2008/2018 εκκαλούμενη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών, 4γ. κρατήθηκε η υπόθεση και δικάστηκε η από 09-10-2017 και  με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017 αγωγή , 4δ. απορρίφτηκε η αγωγή 

κατά του Δήμου Λαμιέων ως προς τις ενάγουσες : 4δ1. Μαρία Τζανή, διότι συνταξιοδοτήθηκε στις 30/12/2011 , 4δ2. Ροδάνθη Αντωνίου, 

διότι είναι κάτοικος Ιωαννίνων και ουδέποτε υπήρξε σχολική καθαρίστρια σε σχολείο του Δήμου Λαμιέων  και 4δ3. Αγγελική Χονδρογιάννη, 

διότι ουδέποτε μεταφέρθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις  01/01/2011, προφανώς λόγω συνταξιοδότησής της μέχρι και την 31η/12/2010  και 4ε. 

συμψηφίστηκαν μεταξύ των διαδίκων τα δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας .  

Σημειώνουμε ότι το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε νόμιμη την ένδικη από 09-10-2017 και με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017,  

αγωγή ως προς το αίτημά της να επιδικαστούν στους ενάγοντες τα αναφερόμενα σ΄αυτή  ποσά - ως οφειλόμενες διαφορές αποδοχών για το 

χρονικό διάστημα  2013 – 2017 , δηλαδή μετά την έκδοση της σχετικής πράξης κατάταξής τους, κατ΄εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Δ. 

164/2004 - συνυπολογίζοντας για την κατάταξή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια και για τη μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνο 

προϋπηρεσίας και τον προηγούμενο χρόνο απασχόλησής τους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (που χαρακτηρίζονταν ως σύμβαση 

μίσθωσης έργου), διότι έχει χαρακτηριστεί και λογίζεται με διάταξη νόμου (άρθρο 1, παρ. 4 εδάφιο β΄ του ν. 3205/2003) ότι ο προηγούμενος 

της κατάταξης χρόνος απασχόλησης των εναγόντων στο Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου διανύθηκε στο πλαίσιο σχέσης εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ως προς όλες τις συνέπειες και επομένως ο χρόνος αυτός (το προηγούμενο διάστημα που παρείχαν τις υπηρεσίες τους με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου) συνυπολογίζεται και για την κατάταξη στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια, επομένως οι ενάγοντες από την 

έκδοση της σχετικής πράξης κατάταξής τους δικαιούνται τις αποδοχές των εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για τον 

καθορισμό των οποίων καθώς και για τη μισθολογική τους εξέλιξη συνυπολογίζεται , ως χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος απασχόλησής 

τους με σύμβαση μίσθωσης έργου.  

Εξάλλου το Δικαστήριο, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, έκρινε ότι οι αξιώσεις των εφεσίβλητων του Δήμου Λαμιέων δεν έχουν 

παραγραφεί .  
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5. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 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. 

6. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα 

Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

7. 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 . 

  

ΕΠΕΙΔΗ από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι άσκησης αίτησης αναίρεσης κατά της 

υπ΄αριθμ. 2309/2021 απόφασης του  Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνώ΄ 

 

ΕΠΕΙΔΗ κατά τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 , παρ. 1, περ. 

ιβ’ του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40, παρ. 1, περ. ι΄ του Ν. 4735/2020  «….Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις 

μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, 

εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει λυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, 

ειδικά για την άσκηση ένδικων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή 
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της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζόμενων και του δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων 

εδαφίων λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο» . 

 

ΕΠΕΙΔΗ πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο ‘’παρ΄Αρείω Πάγω’’  η άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2309/2021 

απόφασης  του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών . 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιη’ ,  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, 

παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) ,  η λήψη απόφασης : 

 

Α. Για την άσκηση αίτησης αναίρεσης – στον Άρειο Πάγο -  κατά της υπ’ αριθμ. 2309/2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 

Αθηνών . 

 

Β. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να ασκήσει – για 

λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στον Άρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης  κατά της υπ’ αριθμ. 2309/2021 απόφασης του Μονομελούς  

Εφετείου Αθηνών , να παρασταθεί στη συζήτησή της , στη δικάσιμο που θα οριστεί  καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή  

ανασυζήτησή της  και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα . 

Γ. Για την παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να καταβληθούν στους ενάγοντες 

– εφεσίβλητους τα επιδικασθέντα ποσά , με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017, σύμφωνα με το 
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διατακτικό της  υπ’ αριθμ. 2309/2021 απόφασης του Μονομελούς  Εφετείου Αθηνών. 

 

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1401  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της υπ΄αριθμ. 2309/2021 

απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών - διορισμός πληρεξούσιου 

δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής – παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων . 

 
Τίθενται υπόψη σας : 

 
1. Η από 09-10-2017 και  με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017,  στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή (διαδικασία περιουσιακών διαφορών / εργατικές 

διαφορές)  των : Α.  Ε. Γ. , Β.  Β. Α.   κ.λ.π.  (σύνολο : 69)  κατά : α. Ελληνικού 

Δημοσίου, β. Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. (σύνολο : 16).  Οι ενάγουσες είναι καθαρίστριες ΥΕ 

των σχολειών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των εναγόμενων Δήμων 

και επικαλούνται στην αγωγή τους ότι προσλήφθηκαν αρχικά από το Ελληνικό Δημόσιο 

και απασχολήθηκαν σ΄αυτό με συμβάσεις μίσθωσης έργου. Από τη 10η / 1 / 2007 οι 

συμβάσεις τους μετατράπηκαν σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, δοθέντος ότι αυτές 

πληρούσαν τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 . Από 1 / 1 / 2011 , σύμφωνα 

με το άρθρο 18 του Ν. 3870 / 2010 , οι ενάγουσες μεταφέρθηκαν με την ίδια σύμβαση 

εργασίας σε συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις των Δήμων, στα γεωγραφικά όρια  του 

οποίου ανήκει το σχολείο απασχόλησής τους . Κατά του Δήμου Λαμιέων έχουν στραφεί 

22 σχολικές καθαρίστριες ΥΕ και διεκδικούν το συνολικό ποσό των 106.477,50 ευρώ , ως 

διαφορές αποδοχών εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, με τους 
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νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017,  μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση .  

Η αγωγή προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί  στις 04/12/2017 και - έπειτα από  

αναβολές - συζητήθηκε στο ακροατήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 

10/10/2018, με πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων τον κ. Απόστολο Φ. 

Παπαχαράλαμπο (σχετ. η υπ΄αριθμ. 594 / 7-11-2017  -  Α.Δ.Α. : ΩΓΣΚΩΛΚ-0ΝΔ) 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .  

2. Με την υπ΄αριθμ. 2008/2018 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου 

Αθηνών γίνεται δεκτή η από 09-10-2017 και με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017 αγωγή, 

υποχρεώνεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλει στους ενάγοντες τα επιδικασθέντα μ’ αυτή 

ποσά, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017 και μέχρι 

την ολοσχερή εξόφληση, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις 

καταψηφιστικές της διατάξεις και συμψηφίζει τα δικαστικά  έξοδα των παρασταθέντων 

διαδίκων .  

3. Ο Δήμος Λαμιέων άσκησε στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών  (σχετ. η 

υπ΄αριθμ. 36 / 04-02-2019 - Α.Δ.Α. : ΨΠΑΥΩΛΚ-ΦΟ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)  

την από 06-02-2019 και με Α.Π.Κ. : 1335/1078/07-02-2019  έφεση κατά : 3.1  Α. Α. – Κ.  

κ.λ.π. (σύνολο : 20) και της υπ΄αριθμ. 2008/2018 οριστικής απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών . Η έφεση προσδιορίστηκε αρχικά να συζητηθεί  στις 08/10/2019 

και - έπειτα από  αναβολές - συζητήθηκε στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών στις 

11/02/2020, με πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων τον κ. Απόστολο Φ. 

Παπαχαράλαμπο  .  

4. Με την υπ αριθμ. 2309/2021 απόφαση του  Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 

(5ου Τμήματος) , που επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 28/7/2021 , μεταξύ άλλων  : 4α. 

έγινε δεκτή τυπικά και εν μέρει κατ΄ουσίαν η από 06-02-2019 και με Α.Π.Κ. : 

1335/1078/07-02-2019 έφεση του Δήμου Λαμιέων , 4β. εξαφανίστηκε η υπ΄αριθμ. 

2008/2018 εκκαλούμενη οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 4γ. 

κρατήθηκε η υπόθεση και δικάστηκε η από 09-10-2017 και  με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 

2017 αγωγή , 4δ. απορρίφτηκε η αγωγή κατά του Δήμου Λαμιέων ως προς τις ενάγουσες 

: 4δ1. Μ. Τ. , διότι συνταξιοδοτήθηκε στις 30/12/2011 , 4δ2. Ρ. Α. , διότι είναι κάτοικος 

Ιωαννίνων και ουδέποτε υπήρξε σχολική καθαρίστρια σε σχολείο του Δήμου Λαμιέων  και 

4δ3. Α. Χ. , διότι ουδέποτε μεταφέρθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις  01/01/2011, προφανώς 

λόγω συνταξιοδότησής της μέχρι και την 31η/12/2010  και 4ε. συμψηφίστηκαν μεταξύ των 

διαδίκων τα δικαστικά έξοδα του παρόντος βαθμού δικαιοδοσίας .  
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Σημειώνουμε ότι το Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο έκρινε νόμιμη την ένδικη από 09-

10-2017 και με Α.Π.Κ. : 583039 / 2413 / 2017,  αγωγή ως προς το αίτημά της να 

επιδικαστούν στους ενάγοντες τα αναφερόμενα σ΄αυτή  ποσά - ως οφειλόμενες διαφορές 

αποδοχών για το χρονικό διάστημα  2013 – 2017 , δηλαδή μετά την έκδοση της σχετικής 

πράξης κατάταξής τους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 - 

συνυπολογίζοντας για την κατάταξή τους στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια και για τη 

μισθολογική τους εξέλιξη ως χρόνο προϋπηρεσίας και τον προηγούμενο χρόνο 

απασχόλησής τους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (που χαρακτηρίζονταν ως 

σύμβαση μίσθωσης έργου), διότι έχει χαρακτηριστεί και λογίζεται με διάταξη νόμου (άρθρο 

1, παρ. 4 εδάφιο β΄ του ν. 3205/2003) ότι ο προηγούμενος της κατάταξης χρόνος 

απασχόλησης των εναγόντων στο Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου διανύθηκε στο 

πλαίσιο σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως προς όλες τις συνέπειες και επομένως ο 

χρόνος αυτός (το προηγούμενο διάστημα που παρείχαν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις 

μίσθωσης έργου) συνυπολογίζεται και για την κατάταξη στα αντίστοιχα μισθολογικά 

κλιμάκια, επομένως οι ενάγοντες από την έκδοση της σχετικής πράξης κατάταξής τους 

δικαιούνται τις αποδοχές των εργαζόμενων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για 

τον καθορισμό των οποίων καθώς και για τη μισθολογική τους εξέλιξη συνυπολογίζεται , 

ως χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος απασχόλησής τους με σύμβαση μίσθωσης έργου.  

Εξάλλου το Δικαστήριο, μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα, έκρινε ότι οι αξιώσεις 

των εφεσίβλητων του Δήμου Λαμιέων δεν έχουν παραγραφεί .  

 

5. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του 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 . 

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

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

7. 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 
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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 .  

8.  Η υπ΄αριθμ. 33353/16-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων .  

9. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 

(ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιη’ ,  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, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-

2020) . 

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

παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, 

περ. ιη’ ,  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, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) , η λήψη απόφασης για : 

Α. την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της  υπ΄αριθμ. 2309 / 2021 απόφασης 

του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, στον Άρειο Πάγο , 

Β. την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Ειρήνη Δ. Παληογεώργου  (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. :306), προκειμένου να 

ασκήσει – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στον Άρειο Πάγο  αίτηση αναίρεσης  

κατά της υπ΄αριθμ. 2309 / 2021 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, να 

παρασταθεί στο Δικαστήριο στη δικάσιμο που θα οριστεί, καθώς και σε κάθε πιθανή 

αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή  της και να καταθέσει προτάσεις  και σχετικά 

έγγραφα  . 

Γ.  τον καθορισμό της αμοιβής της, 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 δύο χιλιάδων ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών με 

το Φ.Π.Α. (2.091,88 €), που αναλύεται ως  εξής  : 
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α) για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης, ποσό 235,00 ευρώ . 

β) για την παράστασή της στη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, ποσό  342,00 

ευρώ . 

γ) για τη σύνταξη  προτάσεων, ποσό  310,00 ευρώ . 

δ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 10 ώρες = ) 800,00 ευρώ . 

ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 342,00 € + 310,00 € + 800,00 €) = 1.687,00 

ευρώ Χ 24% = 404,88 €  .              

Δ. την παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Λαμιέων, 

προκειμένου να καταβληθούν στους ενάγοντες – εφεσίβλητους τα επιδικασθέντα ποσά , 

με τους νόμιμους τόκους από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 13-10-2017, 

σύμφωνα με το διατακτικό της  υπ’ αριθμ. 2309/2021 απόφασης του Μονομελούς  

Εφετείου Αθηνών.                                            

                                                                            

                                                                                Λαμία,   16   / 8 / 2021  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός  Σύμβουλος 
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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,    16   / 8 / 2021 

Αριθμ. Πρωτ. : 33361 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Παροχή εντολής, πληρεξουσιότητας και καθορισμός δικηγορικής αμοιβής, 
για την άσκηση  τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά της 
σιωπηρής απόρριψης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των τεσσάρων 
(4) Αιτήσεων Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  κατά 
των : (1) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , (2) υπ’ αριθμ. 
ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , (3) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 
16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού και (4) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 
Βεβαίωσης Παραγωγού -  για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα, που επιδιώκεται να 
εγκατασταθούν στον ορεινό όγκο της Οίτης  . 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Με την υπ’ αριθμ. 29/24-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ : 9ΥΩΗΩΛΚ-9Β7) με θέμα «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαμιέων για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο βουνό της Οίτης», αποφασίστηκε 

ομόφωνα η έκφραση αρνητικής γνώμης για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο 

βουνό της Οίτης. Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι για την οποιαδήποτε εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στο μέλλον, σε οποιοδήποτε σημείο στα γεωγραφικά σημεία του 

Δήμου Λαμιέων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των τοπικών κοινωνιών και για 

κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Δήμου Λαμιέων θα αποφασίζουν για την άσκηση 

ενδίκων μέσων στα αρμόδια δικαστήρια.  

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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2. Η από 22-02-2021 και με Α.Π.Κ. : 494 / 22-02-2021 , στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά του Γενικού Διευθυντή  

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την 

ακύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90309/5929 , από 11-12-2020 Απόφασης  

του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας , που δημοσιεύτηκε στον  ιστότοπο : ‘’aepo.ypeka.gr’’ στις 18-12-2020 – με 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Αθηνών , με 

Α.Μ. 31942 , κ. Τρύφωνα Κόλλια – σχετική είναι η υπ αριθμ. 143 / 24-3-2020 (Α.Δ.Α. : 

Ψ74ΨΩΛΚ-Η1Ρ) απόφαση οικονομικής Επιτροπής .  

3. α. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,2 MW και 

μέγιστης ισχύος παραγωγής 31,2 MW στη θέση ΠΥΡΓΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΥΠΑΤΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ,ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την 

επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07054)», αποτελούμενο από οκτώ (8) ανεμογεννήτριες (Α/Γ), συνολικής 

ισχύος 31,2 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση «Πύργος» της Δημοτικής Ενότητας 

(Δ.Ε.) Καλλιέων του Δήμου Δελφών (οι 2 Α/Γ) και της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων (οι 

6 Α/Γ), 

β. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για αιολικό 

σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 23,4 MW και μέγιστης 

ισχύος παραγωγής 23,4 MW στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΓΡΑΒΙΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ,ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής 

Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με 

την επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07056)», αποτελούμενο από έξι (6) Α/Γ, συνολικής ισχύος 23,4 MW, 

ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  «Ξεροβούνι» των Δ.Ε. Γραβιάς (η 1 Α/Γ) και Καλλιέων 

(η 1 Α/Γ) του Δήμου Δελφών και της Δ.Ε. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων (οι 4 Α/Γ), 

γ.  Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για αιολικό 

σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,6 MW και μέγιστης 

ισχύος παραγωγής 15,6 MW στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ,ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής 

Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με 

την επωνυμία « ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ». (ΑΔ-07016)», αποτελούμενο από 

τέσσερις (4) Α/Γ, συνολικής ισχύος 15,6 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  

«Ξεροβούνι» της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου Δελφών (η 1 Α/Γ)  και της Δ.Ε. 

Γοργοπόταμου του Δήμου Λαμιέων (οι 3 Α/Γ) και 

δ. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για αιολικό 

σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,6 MW και μέγιστης 

ισχύος παραγωγής 15,6 MW στη θέση ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την 

επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07051)», αποτελούμενο από τέσσερις (4) Α/Γ, συνολικής ισχύος 15,6 

MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  «Μακρυράχη» της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου 

Δελφών (καμία Α/Γ)  και της Δ.Ε. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων (οι 4 Α/Γ) . 

4. Η υπ΄αριθμ. 200 / 23-3-2021 (Α.Δ.Α. : 6ΖΞΠΩΛΚ-ΚΦΑ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, που ομόφωνα : 4α. ενέκρινε την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών (Αιτήσεων 

Αναθεώρησης) κατά τεσσάρων (4) Βεβαιώσεων Παραγωγού - που εκδόθηκαν από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα,  με σκοπό την 

εγκατάστασή τους  στον ορεινό όγκο της Οίτης , 4β. έδωσε εντολή και πληρεξουσιότητα 

στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 31942 κ. Τρύφωνα Κόλλια , προκειμένου 

να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων ενδικοφανείς προσφυγές (Αιτήσεις 

Αναθεώρησης) κατά τεσσάρων (4) Βεβαιώσεων  Παραγωγού – που εκδόθηκαν από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα,  με σκοπό την 

εγκατάστασή τους  στον ορεινό όγκο της Οίτης  . 

5. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού .   

6. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού .  

7. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού . 
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8. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού . 

9. Το γεγονός της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης των ανωτέρω τεσσάρων 

(4) αιτήσεων αναθεώρησης (Ενδικοφανών Προσφυγών) από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). 

10. Η αναγκαιότητα άσκησης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τεσσάρων (4) 

αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης 

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης 

(ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  κατά των : 10α. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 

από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 10β. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 

Βεβαίωσης Παραγωγού , 10γ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωσης 

Παραγωγού και 10δ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού, για 

τους ανωτέρω διαλαμβανόμενους λόγους. 

11. 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. 

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

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

13. 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.  

14. Επειδή πρέπει να δοθεί σε δικηγόρο η εντολή για την άσκηση στο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά της 

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των 

τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  
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κατά των : 14α. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 14β. υπ’ 

αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 14γ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 

από 16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού και 14δ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 

Βεβαίωσης Παραγωγού . 

15. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιγ’ ,  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. ιη΄, 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 «… ιη) Αποφασίζει για 

την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για 

την παραίτηση από αυτά . ιθ΄) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και 

για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν 

προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν 

δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους.» 

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

του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιη΄, 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 Αθηνών, προκειμένου – για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων – να ασκήσει στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  τέσσερις (4) αιτήσεις ακύρωσης 

κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) 

των τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου 

Λαμιέων  κατά των : 1. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 2. 

υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 3. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 

από 16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού και 4. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 

Βεβαίωσης Παραγωγού - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα, που επιδιώκεται να 

εγκατασταθούν στον ορεινό όγκο της Οίτης. 
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                Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

  Νομικός  Σύμβουλος 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
Φ. 1481 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ :  «Άσκηση  τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά της 

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρ.Α.Ε. των τεσσάρων (4) Αιτήσεων 

Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  κατά των  Βεβαιώσεων 

Παραγωγού  : (1) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021, (2) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 

17.2.2021, (3) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 και (4) υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 

17.2.2021 – εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο – καθορισμός αμοιβής του»  .  

 

Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Με την υπ’ αριθμ. 29/24-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ : 9ΥΩΗΩΛΚ-9Β7) με θέμα «Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου 

Λαμιέων για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο βουνό της Οίτης», αποφασίστηκε 

ομόφωνα η έκφραση αρνητικής γνώμης για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στο 

βουνό της Οίτης. Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι για την οποιαδήποτε εγκατάσταση 

αιολικών σταθμών στο μέλλον, σε οποιοδήποτε σημείο στα γεωγραφικά σημεία του 

Δήμου Λαμιέων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των τοπικών κοινωνιών και για 

κάθε περίπτωση τα αρμόδια όργανα του Δήμου Λαμιέων θα αποφασίζουν για την άσκηση 

ενδίκων μέσων στα αρμόδια δικαστήρια.  
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2. Η από 22-02-2021 και με Α.Π.Κ. : 494 / 22-02-2021 , στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας, αίτηση ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά του Γενικού Διευθυντή  

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την 

ακύρωση της υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/90309/5929 , από 11-12-2020 Απόφασης  

του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας , που δημοσιεύτηκε στον  ιστότοπο : ‘’aepo.ypeka.gr’’ στις 18-12-2020 – με 

πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων το δικηγόρο του Πρωτοδικείου Αθηνών , με 

Α.Μ. 31942 , κ. Τρύφωνα Κόλλια – σχετική είναι η υπ αριθμ. 143 / 24-3-2020 (Α.Δ.Α. : 

Ψ74ΨΩΛΚ-Η1Ρ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής .  

3. α. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,2 MW και 

μέγιστης ισχύος παραγωγής 31,2 MW στη θέση ΠΥΡΓΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΥΠΑΤΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ,ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την 

επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07054)», αποτελούμενο από οκτώ (8) ανεμογεννήτριες (Α/Γ), συνολικής 

ισχύος 31,2 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση «Πύργος» της Δημοτικής Ενότητας 

(Δ.Ε.) Καλλιέων του Δήμου Δελφών (οι 2 Α/Γ) και της Δ.Ε. Υπάτης του Δήμου Λαμιέων (οι 

6 Α/Γ) , 

                       β. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 23,4 MW και 

μέγιστης ισχύος παραγωγής 23,4 MW στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΓΡΑΒΙΑΣ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ,ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής 

Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με 

την επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07056)», αποτελούμενο από έξι (6) Α/Γ, συνολικής ισχύος 23,4 MW, 

ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  «Ξεροβούνι» των Δ.Ε. Γραβιάς (η 1 Α/Γ) και Καλλιέων 

(η 1 Α/Γ) του Δήμου Δελφών και της Δ.Ε. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων (οι 4 Α/Γ), 

                         γ.  Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,6 MW και 

μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,6 MW στη θέση ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ,ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής 

Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ,ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με 

την επωνυμία « ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ». (ΑΔ-07016)», αποτελούμενο από 

τέσσερις (4) Α/Γ, συνολικής ισχύος 15,6 MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  

«Ξεροβούνι» της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου Δελφών (η 1 Α/Γ)  και της Δ.Ε. 

Γοργοπόταμου του Δήμου Λαμιέων (οι 3 Α/Γ) και 

                         δ. Η υπ’ αριθ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωση Παραγωγού «Για 

αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,6 MW και 

μέγιστης ισχύος παραγωγής 15,6 MW στη θέση ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας 

ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την 

επωνυμία «PK ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PK 

ENERGY». (ΑΔ-07051)», αποτελούμενο από τέσσερις (4) Α/Γ, συνολικής ισχύος 15,6 

MW, ισχύος κάθε Α/Γ 3,9 MW στη θέση  «Μακρυράχη» της Δ.Ε. Καλλιέων του Δήμου 

Δελφών (καμία Α/Γ)  και της Δ.Ε. Παύλιανης του Δήμου Λαμιέων (οι 4 Α/Γ) . 

4. Η υπ΄αριθμ. 200 / 23-3-2021 (Α.Δ.Α. : 6ΖΞΠΩΛΚ-ΚΦΑ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, που ομόφωνα : 4α. ενέκρινε την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών (Αιτήσεων 

Αναθεώρησης) κατά τεσσάρων (4) Βεβαιώσεων Παραγωγού - που εκδόθηκαν από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα,  με σκοπό την 

εγκατάστασή τους  στον ορεινό όγκο της Οίτης , 4β. έδωσε εντολή και πληρεξουσιότητα 

στο δικηγόρο του Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 31942 κ. Τρύφωνα Κόλλια , προκειμένου 

να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων ενδικοφανείς προσφυγές (Αιτήσεις 

Αναθεώρησης) κατά τεσσάρων (4) Βεβαιώσεων  Παραγωγού – που εκδόθηκαν από τη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα,  με σκοπό την 

εγκατάστασή τους  στον ορεινό όγκο της Οίτης  . 

5. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού .   

6. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού .  

7. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού . 
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8. Η από 14 Απριλίου 2021 , ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)  

αίτηση (κατ΄ άρθρο 11, παρ. 7 του ν. 4685/2020) , για την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ. 

ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού . 

9. Το γεγονός της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης των ανωτέρω τεσσάρων 

(4) αιτήσεων αναθεώρησης (Ενδικοφανών Προσφυγών) από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) .  

10. Η αναγκαιότητα άσκησης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών τεσσάρων (4) 

αιτήσεων ακύρωσης του Δήμου Λαμιέων κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης 

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης 

(ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  κατά των : 10α. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 

από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 10β. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 

Βεβαίωσης Παραγωγού , 10γ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωσης 

Παραγωγού και 10δ. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού .  

11. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου του 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. 

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

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

13. 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.  

14. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 33361/16-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

15. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 

23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, περ. ιη’,  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 
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/ Α΄/ 9-8-2019), το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-2020) και το 

άρθρο 40, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020). 

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

παρ. 1, περ. ιγ’,  ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241 / Α’ / 23-12-2016), από το άρθρο 3 παρ. 1, 

περ. ιη’,  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, παρ. 1, περ. ι’  του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α.  για την άσκηση τεσσάρων (4) αιτήσεων ακύρωσης κατά της 

τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των 

τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) του Δήμου Λαμιέων  

κατά των : 1. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 2. υπ’ 

αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού , 3. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 

16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού και 4. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021 

Βεβαίωσης Παραγωγού - για τέσσερα (4) Αιολικά Πάρκα, που επιδιώκεται να 

εγκατασταθούν στον ορεινό όγκο της Οίτης  . 

Β. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, με Α.Μ. 31942, κ. Τρύφωνα Κόλλια , προκειμένου να ασκήσει - 

για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο - τέσσερις (4) αιτήσεις 

ακύρωσης κατά της τεκμαιρόμενης σιωπηρής απόρριψης από τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) των τεσσάρων (4) Αιτήσεων Αναθεώρησης (ενδικοφανών προσφυγών) 

του Δήμου Λαμιέων  κατά των : 1. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021 Βεβαίωσης 

Παραγωγού, 2. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού, 3. υπ’ 

αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού και 4. υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 

από 17.2.2021 Βεβαίωσης Παραγωγού, να παρασταθεί στη συζήτησή τους στις 

δικασίμους που θα οριστούν , καθώς και σε οποιεσδήποτε δικασίμους  έπειτα από πιθανή 

αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή τους και να καταθέσει υπομνήματα και σχετικά 

έγγραφα . 

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

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

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

(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-

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 
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συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και 

εβδομήντα έξι λεπτών με το Φ.Π.Α. (4.245,76 €), που αναλύεται ως  εξής  :  

Γ1. Αμοιβή για αίτηση ακύρωσης κατά υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2054 από 17.2.2021  

Βεβαίωσης Παραγωγού : 

Γ1α) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  235,00 ευρώ . 

Γ1β) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  256,00  

         ευρώ . 

Γ1γ) για τη σύνταξη  υπομνήματος, ποσό  85,00 ευρώ . 

Γ1δ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 4 ώρες = ) 320,00 ευρώ . 

Γ1ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 256,00 € + 85,00 € + 320,00 €) = 896,00 

ευρώ Χ 24% = 215,04 €  .   

Σύνολο Γ1 : 1.111,04  ευρώ .   

 

Γ2. Αμοιβή για αίτηση ακύρωσης κατά υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2056 από 17.2.2021  

Βεβαίωσης Παραγωγού : 

Γ2α) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  235,00 ευρώ . 

Γ2β) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  256,00  

         ευρώ . 

Γ2γ) για τη σύνταξη  υπομνήματος, ποσό  85,00 ευρώ . 

Γ2δ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 4 ώρες = ) 320,00 ευρώ . 

Γ2ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 256,00 € + 85,00 € + 320,00 €) = 896,00 

ευρώ Χ 24% = 215,04 €  .   

Σύνολο Γ2 : 1.111,04  ευρώ .   

 

Γ3. Αμοιβή για αίτηση ακύρωσης κατά υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2016 από 16.2.2021   

Βεβαίωσης Παραγωγού : 

Γ3α) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  235,00 ευρώ . 

Γ3β) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  256,00  

         ευρώ . 

Γ3γ) για τη σύνταξη  υπομνήματος, ποσό  85,00 ευρώ . 

Γ3δ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 4 ώρες = ) 320,00 ευρώ . 
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Γ3ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 256,00 € + 85,00 € + 320,00 €) = 896,00 

ευρώ Χ 24% = 215,04 €  .   

Σύνολο Γ3 : 1.111,04  ευρώ .   

 

Γ4. Αμοιβή για αίτηση ακύρωσης κατά υπ’ αριθμ. ΒΕΒ-2051 από 17.2.2021    

Βεβαίωσης Παραγωγού : 

Γ4α) για τη σύνταξη και κατάθεση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  235,00 ευρώ . 

Γ4β) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  256,00  

         ευρώ . 

Γ4γ) για τη σύνταξη  υπομνήματος, ποσό  85,00 ευρώ . 

Γ4δ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 2 ώρες = ) 160,00 ευρώ . 

Γ4ε) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (235,00 € + 256,00 € + 85,00 € + 160,00 €) = 736,00 

ευρώ Χ 24% = 176,64 €  .   

Σύνολο Γ4 : 912,64  ευρώ .   

 

Σύνολο Γ1 + Γ2 + Γ3 + Γ4  =  4.245,76  ευρώ .     

                                                                            

                                                                                Λαμία,     17 / 8 / 2021  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός  Σύμβουλος 

 

 



                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου  στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης «3η 
Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 12/2017 για υποβολή αιτήσεων 
στα: Α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων 
ατόμων με αναπηρίες (ΑΜμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων Β) στο πρόγραμμα 
επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας για 
άτομα με αναπηρίες» 

Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 

και περιφερειών» του Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (ΦΕΚ134/τ.Α΄/2019), 

2. Την με αρ. 38839/838/22-08-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/2963/29-08-2017), όπως 
τροποποιήθηκε με τις αρ. 27354/622/06-07-2020 ΚΥΑ  (ΦΕΚ/Β΄/2800/14-
07-2020), 52170/1317/05-03-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ/Β΄/899/08-03-2021) και 
42632/22-06-2021 ΚΥΑ  (ΦΕΚ/B΄/2711/24-06-2021). 

3. την με αρ. πρωτ. 40245/28-06-2021 (ΑΔΑ: 60Η54691Ω2-7ΡΗ)                 
«3η Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 12/2017 για υποβολή 
αιτήσεων στα: Α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 
800 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑΜμεΑ), απεξαρτημένων από 
εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων 
Ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών 
προσώπων Β) στο πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική 
διευθέτηση του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες». 

4. Το γεγονός ότι: 
α) με το ως άνω (3) σχετικό ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί: 
1) ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Φορείς Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 



(Α’ 205), και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά 
οικονομική δραστηριότητα καθώς και   
2) νομικές οντότητες οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, 
για την απασχόληση ωφελουμένων ΑμεΑ, οι οποίες: είτε i) είναι 
επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού του ν. 3852/2010 είτε ii) είναι 
επιχειρήσεις φορείς και Οργανισμοί του Δημοσίου τομέα όπως αυτοί 
ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (101 Α’), να υποβάλουν, 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, αίτηση συμμετοχής για τα ανωτέρω 
προγράμματα, από τις 29/06/2021 και ώρα 11:00 το πρωί, στον 
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό 
πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.  
β) Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), τα Απεξαρτημένα 
Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά 
Παραβατικά Άτομα ή τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό 
κίνδυνο, οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας και τα διεμφυλικά πρόσωπα που προσλαμβάνονται από τις 
επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα 
στο ειδικό μητρώο ανέργων ΑμεΑ, και στο μητρώο εγγεγραμμένων 
ανέργων, αντίστοιχα, των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., τουλάχιστον κατά την 
ημερομηνία υπόδειξής τους. 
γ) Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με 
συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΓΕ ΕΚΟ ή 
ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, 
σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τις επιχειρήσεις/φορείς, σύμφωνα με 
τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια 
Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δημόσια 
Πρόσκληση. 
δ) Οι δυνητικά δικαιούχοι φορείς του εν λόγω προγράμματος, οφείλουν να 
έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη 
κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. 
ε) Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους 
ωφελούμενους ανέργους ορίζεται στο 90% του μισθολογικού και μη 
μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως. Για κάθε 
μήνα μερικής απασχόλησης η επιχορήγηση ορίζεται στο 90% του 
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 400 ευρώ 
μηνιαίως.   
στ) Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με 
δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση 
που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών πριν από τη λήξη του δωδεκαμήνου 
απασχόλησης. 

5. Το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται κατεπείγον προκειμένου για την τήρηση 
των προθεσμιών και για την έγκαιρη υποβολή από τον Δήμο μας αίτησης 
συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα επιχορήγησης. 

 



 
 
Κατόπιν των ανωτέρω 

 
Εισηγούμαστε 

την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης «3η 
Τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 12/2017 για υποβολή αιτήσεων 
στα: Α) Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 800 ανέργων 
ατόμων με αναπηρίες (ΑΜμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που 
βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας και διεμφυλικών προσώπων Β) στο πρόγραμμα 
επιχορήγησης 50 θέσεων για εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας για 
άτομα με αναπηρίες» και συγκεκριμένα :



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ    
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΠΕ 3 1.092,00 230,74 39.312,00 8.306,64 
ΤΕ 2 1.037,00 219,12 24.888,00 5.258,88 
ΔΕ 8 858,00 181,30 82.368,00             17.404,80 
ΥΕ 4 780,00 164,81 37.440,00  7.910,88 

ΣΥΝΟΛΑ 17 3.767,00 795,97 184.008,00 38.881,20 
 
 
Τα απαιτούμενα προσόντα ανά κατηγορία και κλάδο θα είναι τα οριζόμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 

39/τ.Α’/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Η δαπάνη για την πρόσληψη των ανωτέρω, θα βαρύνει τους Κ.Α. προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021 και θα προβλεφθούν στον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό οικον. έτους 2022, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 33569/18-08-2021 Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών.   

         Λαμία,    18 / 08 / 2021 
Η Εισηγήτρια  Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Τσούμα Κωνσταντίνα Ανδρεωσάτος Ανδρέας     Κουτσοβέλης Σωτήριος 
 

 



 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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

 

 Λαμία    18/08/2021 
 
Αριθ. Πρωτ. :  33569 
 
 
 
ΠΡΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

                

             Η Αν. Προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων,        

βεβαιώνω ότι  έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί  

από την ένταξη του Δήμου μας στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ: «3η 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ν.12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ 800 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, 

ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ή ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΘΥΜΑΤΩΝ 

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Β) ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», για (17) νέες θέσεις 

εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, 

Υπάρχουν στους 

              ΚΑΕ 15.6041.0007 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του 

"Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με 

αναπηρίες  (ΑΜΕΑ) κ.λ.π»  ποσό 50.000,00€ 

               

             ΚΑΕ 15.6054.0007 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. του 

"Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με 

αναπηρίες  (ΑΜΕΑ) κ.λ.π.» ποσό 10.000,00€ 

 

οι απαραίτητες πιστώσεις στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 και 

θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις στο επόμενο οικονομικό έτος. 

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

του Δ.Σ. ύστερα από την Ειδική Συνεδρίασή του και ελέγχθηκε η νομιμότητά 

 ΘΕΜΑ : Περί ύπαρξης Πιστώσεων 
 ΣΧΕΤ.: : 

 
Το υπ.αρ.33524/17-8-2021 έγγραφό σας. 
 

   



του με το υπ.αρ.:2113/07-01-2021 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. 

                                                                           
 
                                                                                         Η Αν. Προϊσταμένη  
                                                                                  της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών  
                                                                                                   κ.α.α. 
 
 

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
 



                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
 
ΘΕΜΑ: «Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 
 
 

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

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 "για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ" έχουν υποχρέωση να απασχολούν 
σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το 
δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, δεν απαιτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή 
συνταξιοδοτικής μορφής.», 

2. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β), όπως 
συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94  (ΦΕΚ 502 Β), σύμφωνα με 
τα οποία οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της 
Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν 
την άσκηση στο επάγγελμα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα 
αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της 
άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/24-11-1983) «Δομή και λειτουργία 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α΄/28-6/2002) «Ρύθμιση θεμάτων 
Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4180/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 

6. Το με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 Έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική 



διαδικασία με φυσική παρουσία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης και της 
πρακτικής άσκησης. 

7. Το με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η πρακτική άσκηση 
φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό προϋποθέσεις. 

8. Την υπ΄αριθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.28259/07-05-2021 Κ.Υ.Α. που αφορά στην εφαρμογή 
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊόCOVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14-05-2021 Κ.Υ.Α. 

9. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38197/18-06-2021 (ΦΕΚ Β΄ 2660) ΚΥΑ που αφορά 
στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.  

10. Την με αρ. πρωτ. 21682/01-06-2021 αίτηση του κου Πολύκαρπου Αστρακά του 
Χαραλάμπους, σπουδαστή της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών. 

11. Την με αρ. πρωτ. 23267/10-06-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού 
έτους 2021 -και στην πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων του επόμενου 
οικονομικού έτους- και στους Κ.Α.Ε. 10.6041.0001 “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 
Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποζημ.. ασκούμενων, μαθητεία κ.λ.π.” και 
10.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Οικονομικών-Διοικητικών 
Υπηρεσιών, αποζ. Ασκούμενων, μαθητεία κλπ» για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
που θα προκύψει από την πρακτική άσκηση.   

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
 

την έγκριση Πρακτικής Άσκησης ενός σπουδαστή και ειδικότερα του                   
κου Πολύκαρπου Αστρακά του Χαραλάμπους, σπουδαστή της Ανωτάτης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων Μηχανικών, συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση του σπουδαστή βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο 
σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας 
απασχόλησης. Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που θα κάνουν 
πρακτική άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της με αρ. 2025805/2917/0022/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 307 Β) όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. 
2040776/4589/23-06-93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 502 Β). Οι σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κατά τη 
διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου 
του ατυχήματος, όπως ορίζει η με αρ. Ε5/1303/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 168 Β) και η ασφαλιστική 
εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον εργοδότη σε κάθε 
περίπτωση. 

   
Λαμία, 19/08/2021 



 
      Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

               Ο Αντιδήμαρχος 

 
Κωνσταντίνα 

Τσούμα 

 
Ανδρέας Ανδρεωσάτος 

 
Σωτήριος Κουτσοβέλης 

 



 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

      Σαρ. Δ/λζε  : Εξ.ηαπξνχ & Φιέκηλγθ 
      Σαρ.Κψδ.    : 35100 - ΛΑΜΙΑ   
       Πιεξ.         : Γεσξγαληά Ισάλλα 
      Σει.            : 2231351058 
       E-mail : georganta.gianna@lamia-city.gr 
 

 Λακία    10/06/2021 
 
Αξ. Πξση. :  23267 
 
 
 
ΠΡΟ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

   

     Η Αλ. Πξντζηακέλε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Δήκνπ Λακηέσλ 

βεβαηψλσ φηη, γηα ηελ θάιπςε δαπάλεο πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ πινπνίεζε 

πξαθηηθήο άζθεζεο δηάξθεηαο 6 κελψλ ελφο (1) ζπνπδαζηή ηεο ζρνιήο 

Α..ΠΑΙ.Σ.Ε, 

ΤΠΑΡΥΟΤΝ ζηνπο  

Κ.Α. 10.6041.0001 «Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ Ι.Δ.Ο.Υ. 

Οηθνλνκηθψλ-Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Απνδεκ. αζθνχκελσλ, καζεηεία θιπ» πνζφ 

29.703,52€ 

Κ.Α. 10.6054.0001 «Εξγνδνηηθέο Εηζθνξέο ππαιιήισλ Ι.Δ.Ο.Υ. 

Οηθνλνκηθψλ-Δηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, απνδεκ. αζθνχκελσλ, καζεηεία θιπ» πνζφ 

2.939,34€ 

νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο  ζην πξνυπνινγηζκφ νηθ.έηνπο 2021 ηνπ Δήκνπ 

καο θαη ζα πξνβιεθζνχλ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. 

 Ο Πξνυπνινγηζκφο ςεθίζηεθε κε ηελ ππ.αξ.:305/2020  απφθαζε ηνπ Δ.. 

χζηεξα απφ ηελ Εηδηθή πλεδξίαζή ηνπ θαη ειέγρζεθε ε λνκηκφηεηά ηνπ κε ην 

ππ.αξ.:2113/07-01-2021 έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Δηεχζπλζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Δηνίθεζεο Θεζζαιίαο - η. Ειιάδαο. 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη   
της Δ/νσης Οικ. Τπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΛΑΗ ΣΑΤΡΟΤΛΑ 

 

 ΘΕΜΑ : Πεξί χπαξμεο Πηζηψζεσλ 
 ΥΕΣ.: : 

 
Σν ππ.αξ.23209/9-6-2021 έγγξαθφ ζαο 
 

   



 

      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

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

 Λαμία    09/07/2021 
 
Αρ. Πρωτ. : 28099  
 
 
 
ΠΡΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

     Η Αν. Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων 

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

πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών ενός (1) σπουδαστή ΤΕΙ, 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ στους  

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

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

28.418.08€ 

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

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

2,794,64€ 

οι απαραίτητες πιστώσεις  στο προϋπολογισμό οικ.έτους 2021 του Δήμου 

μας και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις στο επόμενο οικονομικό έτος. 

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

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

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

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη   
της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 ΘΕΜΑ : Περί ύπαρξης Πιστώσεων 
 ΣΧΕΤ.: : 

 
Το υπ.αρ.28046/09-07-2021 έγγραφό σας 
 

   



                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: «Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.» 
 

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

δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 "για την 
πολυθεσία, την πολυαπασχόληση κλπ" έχουν υποχρέωση να απασχολούν 
σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να 
πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το 
δικαίωμα αποζημίωσης και ασφάλισής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου αυτής, δεν απαιτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή 
συνταξιοδοτικής μορφής.», 

2. Τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 2025805/2917/0022/93 (ΦΕΚ 307 Β), όπως 
συμπληρώθηκε από την ΚΥΑ 2040776/4589/0022/94  (ΦΕΚ 502 Β), σύμφωνα με 
τα οποία οι ΟΤΑ έχουν την υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της 
Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν 
την άσκηση στο επάγγελμα τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι 
σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησής τους, εκτός από το δικαίωμα 
αποζημίωσης και ασφάλισής τους, δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 
εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Οι σπουδαστές αυτοί, κατά τη διάρκεια της 
άσκησής τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος. Οι 
ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης. 

3. Το με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 Έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο αναστέλλεται κάθε είδους εκπαιδευτική 
διαδικασία με φυσική παρουσία των φοιτητών, συμπεριλαμβανομένης και της 
πρακτικής άσκησης. 

4. Το με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο είναι δυνατή η πρακτική άσκηση 
φοιτητών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό προϋποθέσεις. 

5. Την υπ΄αριθμ. Δ1Α/Γ.Π.οικ.28259/07-05-2021 Κ.Υ.Α. που αφορά στην εφαρμογή 
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊόCOVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων 



εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14-05-2021 Κ.Υ.Α. 

6. Την υπ΄αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43319/9.7.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3066) ΚΥΑ που αφορά στα 
έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.  

7. Την με αρ. πρωτ. 27923/08-07-2021 αίτηση του κου Ρόδη Λουκά του Βασιλείου, 
σπουδαστή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας) 

8. Την με αρ. πρωτ. 28099/09-07-2021 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  οικονομικού 
έτους 2021 -και στην πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων του επόμενου 
οικονομικού έτους- και στους Κ.Α.Ε. 10.6041.0001 “Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 
Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, Αποζημ.. ασκούμενων, μαθητεία κ.λ.π.” και 
10.6054.0001 «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Οικονομικών-Διοικητικών 
Υπηρεσιών, αποζ. Ασκούμενων, μαθητεία κλπ» για την αντιμετώπιση της δαπάνης 
που θα προκύψει από την πρακτική άσκηση.   
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
την έγκριση Πρακτικής Άσκησης του κου Ρόδη Λουκά του Βασιλείου, σπουδαστή 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής 
Τεχνολογικών  Εφαρμογών του ΤΕΙ Εισαγωγής (ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), συνολικής 
διάρκειας έξι (6) μηνών. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές και η αποζημίωση του σπουδαστή βαρύνουν εξ 
ολοκλήρου τις υπηρεσίες απασχόλησης ή τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που σπουδάζει ο 
σπουδαστής και καταβάλλονται ύστερα από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας 
απασχόλησης. Η αμοιβή ανά μήνα των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. που θα κάνουν πρακτική 
άσκηση ανέρχεται στο ποσό των 176,08 € κατά άτομο, σύμφωνα με τις διατάξεις της με 
αρ. 2025805/2917/0022/93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 307 Β) όπως συμπληρώθηκε με τη με αρ. 
2040776/4589/23-06-93 ΚΥΑ (ΦΕΚ 502 Β). Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της 
πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ κατά του κινδύνου του 
ατυχήματος, όπως ορίζει η με αρ. Ε5/1303/86 ΚΥΑ (ΦΕΚ 168 Β) και η ασφαλιστική 
εισφορά 1% επί της καταβαλλόμενης αποζημίωσης βαρύνει τον εργοδότη σε κάθε 
περίπτωση. 

  Λαμία, 19/08/2021 
 
      Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

            Ο Αντιδήμαρχος 

 
Κωνσταντίνα 

Τσούμα 

 
Ανδρέας Ανδρεωσάτος 

 
Σωτήριος Κουτσοβέλης 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Ρίζος Σωτήριος 
Αρ. Τηλ.: 22313 51542 
 Email: rizos@lamia-city.gr 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

ΠΡΟΣ  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού II Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 

Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 
2.914.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180552 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης - οδός Κύπρου», συνολικού προϋπολογισμού 
1.366.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180561 

 Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της 
Περιοχής Παρέμβασης -λεωφόρος Καλυβίων», συνολικού προϋπολογισμού 
1.746.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180562 

 
Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΠΕ, με Κ.Α. 30.7323.0042 
Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος :  21REQ008538472 
Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»  
Δαπάνη μετά την  έκπτωση  χωρίς ΦΠΑ 24% : Τμήμα 1:1.228.692,56 € (χωρίς ΦΠΑ) 

  Τμήμα 3:  780.378,75€ (χωρίς ΦΠΑ) 
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Στις 07-06-2021 (Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) 
& 14-06-2021 (ημερομηνία Αποσφράγισης) διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου  
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης» προϋπολογισμού μελέτης 6.026.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 19229/18-05-2021  διακήρυξη 
και την αριθ. 87/2020 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
337/2021(ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,  
προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των 
συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Πίνακα 
παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».  

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης και συνέταξε το από 
15-06-2021 1ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 
Προσφοράς). 

Με την αριθµ. 454/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 15-06-2021 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και 
αναδείχθηκαν Προσωρινοί μειοδότες του έργου, οι οικονομικοί φορείς: 
Α) η εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 
και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ και είκοσι ένα τοις εκατό 
(48,21%)  για το «Τμήμα 1» με αύξοντα αριθμό συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
Α/Α 180552 
και 
Β) η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης σαράντα πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό (45,28%) για το «Τμήμα 3» με 
αύξοντα αριθμό συστήματος  ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Α 180562. 
 
Για το «Τμήμα 2» με Α/Α 180561 ελήφθη  η αριθ. 492/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για επαναδημοπράτηση. 

 
Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης των Προσωρινών μειοδοτών του έργου κοινοποιήθηκε 

μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος, την 28/06/2021 σε όλους τους προσφέροντες 
και στα δύο Τμήματα. Κατά της απόφασης, δεν κατατέθηκε ένσταση εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την κοινοποίησή της), ήτοι έως 08/07/2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.  
Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως, στις 09/07/2021:  

 για το «Τμήμα 1» με το αριθ. 28107/09-07-2021 έγγραφο την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  

 για το «Τμήμα 3» με το αριθ. 28108/09-07-2021 έγγραφο την «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,  
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τους προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινοί 
Ανάδοχοι), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, να υποβάλλουν 
(εντός δέκα ημερών από την λήψη της πρόσκλησης) στην Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού για έλεγχο, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 23.2 έως 23.10 της οικείας 
Διακήρυξης του ανωτέρω έργου.  

 
Και οι δύο Οικονομικοί φορείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, εντός της δοθείσης προθεσμίας 
(19/07/2021), υπέβαλλαν τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν 
από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για την ορθότητα και την ισχύ τους.  

 για το «Τμήμα 1», την 16/07/2021 υποβλήθηκαν από την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» τα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του συστήματος και την 19/07/2021  με την αριθ. 29538/21 αίτηση 
προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή σε 
σφραγισμένο φάκελο. 

 για το «Τμήμα 3», την 16/07/2021 υποβλήθηκαν από την «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» τα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
συστήματος και την 19/07/2021  με την αριθ. 29632/21 αίτηση προσκομίστηκαν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Την 30-07-2021, η Επιτροπή Διαγωνισμού με μηνύματα μέσω του συστήματος 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς: για το 
«Τμήμα 1» την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» και για το «Τμήμα 3» την «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ».  
Η επιτροπή συνεδρίασε ξανά την 11-08-2021 και η πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή 
Διαγωνισμού για την υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων μέσω του 
συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ από: την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την  02/08/2021 και από την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» την  05/08/2021. 

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

την  πληρότητα κι την ορθότητα αυτών σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Διακήρυξη. 
Αναλυτικότερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε: 
Α) η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, 
Β) η πληρότητα και η ισχύς τους, 
Γ) η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής και η μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της Διακήρυξης 
του διαγωνισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 
22 αυτής. 

 
Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 11-08-2021 από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 

υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα 
αρχή για έγκριση.  
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Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για : 
 

1. Την έγκριση του από 11-08-2021 Πρακτικού ΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης». 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης  
i.          Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180552, 

για το έργο «Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Οδός Αθηνών», 
στην εταιρεία: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ΑΦΜ: 099769518 ΔΟΥ: 
ΚΟΖΑΝΗΣ, με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ και είκοσι ένα τοις εκατό (48,21%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 1.228.692,56€ 
(χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

ii.         Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180562, 
για το έργο «Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης 
Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών 
στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – Λεωφόρος 
Καλυβίων», τον οικονομικό φορέα: "ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
"ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"»,  με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
σαράντα πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό (45,28%) επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 780.378,75€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
3. Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση των Δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στο 
ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Το από 11/08/2021 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Ε.Δ. 
Φ. Έργου 
 

 Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
Οδοποιίας & 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 

Η Αναπληρωτής Προϊσταμένη Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων  

   

 Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Αφροδίτη  Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 

    
 
 

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 
Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους 
Βασικούς Άξονες της Περιοχής 
Παρέμβασης 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ II  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού 
Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς 
Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης» 

Με τα ακόλουθα τμήματα: 
 Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -

1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Οδός 
Αθηνών», συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180552 

 Τμήμα 2 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - οδός 
Κύπρου», συνολικού προϋπολογισμού 1.366.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα αριθμό 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180561 

 Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης -
λεωφόρος Καλυβίων», συνολικού προϋπολογισμού 1.746.000,00 € με ΦΠΑ 24% και αύξοντα 
αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 180562 

 
 
Στη Λαμία σήμερα την 30-07-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
α.  Ζωή Κακανά, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Πρόεδρος, 
β.  Ιωάννης Γκέτσιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ , υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος,  
γ. Ιωάννα Σερεμέτη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαμιέων, ως Μέλος, 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου 
Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης»,  που συγκροτήθηκε με την 
αριθ. 337/2021(ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΛΚ-8Ν5) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε 
στα γραφεία της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, προκειμένου να προβούμε στον έλεγχο των 
προσκομισθέντων από τους Προσωρινούς Αναδόχους δικαιολογητικών, για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και για 
την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 αυτής, για τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος 
Λαμίας -1 Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης», που 
χωρίζεται σε τρία τμήματα: 
 Τμήμα 1 - με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180552 του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
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 Τμήμα 2 - με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180561 του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Τμήμα 3 - με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος Α/Α 180562 του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) 
 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Σε συνέχεια του Πρακτικού Αποσφράγισης (Πρακτικό I της Επιτροπής Διαγωνισμού), λήφθηκε η με ΑΡΙΘ. 
454/2021 (ΑΔΑ:ΩΥΡ5ΩΛΚ-ΤΞΕ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την οποία 
αναδείχθηκαν Προσωρινοί μειοδότες του έργου, οι οικονομικοί φορείς: 
Α) η εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και με ποσοστό 
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ και είκοσι ένα τοις εκατό (48,21%)  για το «Τμήμα 1» με 
αύξοντα αριθμό συστήματος ηλεκτρονικού διαγωνισμού Α/Α 180552 
και 
Β) η «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»», με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα πέντε και είκοσι 
οχτώ τοις εκατό (45,28%) για το «Τμήμα 3» με αύξοντα αριθμό συστήματος  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
Α/Α 180562 
Για το «Τμήμα 2» με Α/Α 180561 ελήφθη η αριθ. 492/2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων για επαναδημοπράτηση. 
Η εν λόγω απόφαση ανάδειξης των Προσωρινών μειοδοτών του έργου κοινοποιήθηκε μέσω της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος, την 28/06/2021 σε όλους τους προσφέροντες και στα δύο Τμήματα. 
Κατά της απόφασης, δεν κατατέθηκε ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (10 ημέρες από την 
κοινοποίησή της), ήτοι έως 08/07/2021, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.  
 
Κατόπιν αυτού, η Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδοποίησε εγγράφως, στις 09/07/2021:  
για το «Τμήμα 1» με το αριθ. 28107/09-07-2021 έγγραφο την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  
για το «Τμήμα 2» με το αριθ. 28108/09-07-2021 έγγραφο την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»»,  
τους προσφέροντες στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (Προσωρινοί Ανάδοχοι), μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος, να υποβάλλουν (εντός δέκα ημερών από την λήψη της 
πρόσκλησης) στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για έλεγχο, τα δικαιολογητικά των παραγράφων 
23.2 έως 23.10 της οικείας Διακήρυξης του ανωτέρω έργου.  
 
Και οι δύο Οικονομικοί φορείς ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του συστήματος, εντός της δοθείσης προθεσμίας (19/07/2021), υπέβαλλαν τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν προκειμένου να ελεγχθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
για την ορθότητα και την ισχύ τους.  

 για το «Τμήμα 1», την 16/07/2021 υποβλήθηκαν από την εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» τα δικαιολογητικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος και την 
19/07/2021  με την αριθ. 29538 αίτηση προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε 
έντυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο. 

 για το «Τμήμα 3», την 16/07/2021 υποβλήθηκαν από την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
«ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» τα δικαιολογητικά μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος και την 19/07/2021  με την αριθ. 29632 
αίτηση προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σε έντυπη μορφή σε σφραγισμένο 
φάκελο. 

 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης.  
Την 30-07-2021, η Επιτροπή Διαγωνισμού με μηνύματα μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ ζήτησε διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς: 
για το «Τμήμα 1» την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»  
Στην από Δ24/6598/02-07-2021 Ενημερότητα Πτυχίου αναφέρεται το έργο με τίτλο "ΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ" ασφαλιστικά ενήμερο την 02-07-2021 (από την 
Ενημερότητα Πτυχίου), για την οποία δεν έχετε προσκομίσει την ασφαλιστική ενημερότητα. Η 
φορολογική ενημερότητα που έχετε υποβάλλει αφορά την είσπραξη χρημάτων, ενημερώστε μας αν 
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ισχύει για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων, εφόσον δεν ισχύει υποβάλετε συμπληρωματική 
φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ή 
διευκρινίσετε τα ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 102, όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021 
για το «Τμήμα 2» την «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»»,  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 1. Στην από Δ24/10473/207-08-2020 Ενημερότητα Πτυχίου, που 
έχετε υποβάλει στα συνημμένα δικαιολογητικά , αναφέρονται έξι έργα για τα οποία ενώ έχει λήξει η 
ασφαλιστική τους ενημερότητα στην ενημερότητα πτυχίου, έχετε προσκομίσει ασφαλιστική τους 
ενημερότητα μόνο για το έργο με τίτλο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ….ΠΤΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ". Επίσης στην ΕΠ αναφέρεται η Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ» για 
την οποία έχει λήξει η ασφαλιστική ενημερότητα. 2. Στην συνημμένη στα δικαιολογητικά υπεύθυνη 
δήλωση για τα υπό εκτέλεση έργα αναφέρεται το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2020: 
ΣΤΙΣ…….ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΥΡΙΠΠΟΥ», για το οποίο έχετε προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα 
που αφορά στην εταιρεία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» 3. Επίσης στην εκτύπωση της καρτέλας 
“Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet περί μη αναστολής των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν εμφανίζεται η ημερομηνία έκδοσης της εκτύπωσης. Παρακαλούμε 
να συμπληρώσετε ή διευκρινίσετε τα ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 102, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 του Ν. 4782/2021. 
Η επιτροπή συνεδρίασε ξανά την 11-08-2021 και η πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή Διαγωνισμού για 
την υποβολή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών στοιχείων μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ από: την εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την  02/08/2021 και από την «ΕΝΩΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»» την  05/08/2021. 
 
Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών διαπιστώθηκε η πληρότητα κι η ορθότητα αυτών 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Διακήρυξη. 
Αναλυτικότερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώνεται: 
Α) η εμπρόθεσμη και νόμιμη υποβολή τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, 
Β) η πληρότητα και η ισχύς τους, 
Γ) η απόδειξη των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής και η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
από τη συμμετοχή βάσει της παρ. Α του άρθρου 22 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και η πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής των παρ. Β, Γ και Δ του άρθρου 22 αυτής. 
 
Ως εκ τούτου η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης του έργου 
για κάθε ένα από τα δύο Τμήματα ως παρακάτω: 
 
1) Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180552,  

για το έργο «Τμήμα 1 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης - Οδός 
Αθηνών», στην εταιρεία: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», ΑΦΜ: 099769518 ΔΟΥ: ΚΟΖΑΝΗΣ, με Α.Α. 
Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 195917 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα οχτώ και είκοσι ένα 
τοις εκατό (48,21%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 
1.228.692,56€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ. 

 
2) Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό συστήματος Α/Α 180562,  

για το έργο «Τμήμα 3 - «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Νοτιοδυτικού Τμήματος Λαμίας -
1.Δημιουργία Δικτύου Πεζοδιαδρομών στους Βασικούς Άξονες της Περιοχής Παρέμβασης – λεωφόρος 
Καλυβίων», τον οικονομικό φορέα: "ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ -
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ"», με Α.Α. Προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ: 196810 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
έκπτωσης σαράντα πέντε και είκοσι οχτώ τοις εκατό (45,28%) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης, που αντιστοιχεί σε ποσόν 780.378,75€ (χωρίς Φ.Π.Α.), όπως τις παρήγαγε το Σύστημα 
ΕΣΗΔΗΣ. 

 
 
Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό 
της να υποβάλλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 
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με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 180552 για το «Τμήμα 1» και 180562 για το «Τμήμα 3», μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος. 
 

Λαμία  11-08-2021 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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