ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΑΜΕΙΟΤ

ΕΙΗΓΗΗ
ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΘΕΜΑ: Αποδοτή επιτορήγηζης
Έσονηαρ ςπψτη:
1. Την παπ. (1η) ηος άπθπος 40 ηος Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 ηεωσορ
Α') πεπί απμοδιοηήηυν ηηρ

Οικονομικήρ Επιηποπήρ ηυν ΟΤΑ α΄ και β΄

βαθμοω και ηηρ Επιηποπήρ Ποιψηηηαρ Ζυήρ ηυν ΟΤΑ α΄ βαθμοω.
1. Το άπθπο 6 ηηρ ςπ’ απιθμ. 22/22-08-2020 Π.Ν.Π., η οποία κςπϊθηκε με ηο
άπθπο 2 ηος Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ Α 177/2020), ζωμθυνα με ηο οποίο “η
Οικονομική Επιηποπή καλείηαι να πποβεί ζηην αποδοσή πάζηρ θωζευρ
Σελίδα 4 απψ 5 επισοπηγήζευν. Αναλςηικά αναθέπεηαι :«Αποδοσέρ πάζηρ
θωζευρ σπημαηοδοηήζευν, επισοπηγήζευν, ζςμπεπιλαμβανομένυν και ηυν
καηανομϊν ηυν Κενηπικϊν Αςηοηελϊν Πψπυν, επιδοηήζευν, δυπεϊν ππορ
ηοςρ Οπγανιζμοωρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (ΟΤΑ) α' και β' βαθμοω, καθϊρ και
αποθάζευν

ένηαξηρ

ππάξεϊν

ηοςρ

ζε

αναπηςξιακά

ππογπάμμαηα,

διενεπγοωνηαι με απψθαζη ηηρ οικείαρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ ενηψρ δέκα
(10) ημεπϊν απψ ηη λήτη ηηρ ζσεηικήρ απψθαζηρ σπημαηοδψηηζηρ,
επισοπήγηζηρ,

επιδψηηζηρ,

δυπεάρ

ή

ένηαξηρ.

Αναμοπθϊζειρ

πποχπολογιζμοω ηυν ΟΤΑ, οι οποίερ ανακωπηοςν ωζηεπα απψ ηιρ καηά ηο
πποηγοωμενο εδάθιο αποδοσέρ, γίνονηαι ζηην αμέζυρ επψμενη ζςνεδπίαζη
ηος οικείος ζςμβοςλίος, ωζηεπα απψ δεζμεςηική ειζήγηζη ηηρ Οικονομικήρ
Επιηποπήρ. Η απψθαζη ηος ζςμβοςλίος και ο έλεγσορ ηηρ Αποκενηπυμένηρ
Διοίκηζηρ έσοςν διαπιζηυηικψ σαπακηήπα και δεν κυλωοςν ηην εκηέλεζη ηος
πποχπολογιζμοω απψ ηην ημεπομηνία ηηρ ειζήγηζηρ ηηρ Οικονομικήρ
Επιηποπήρ».

2. Την απιθ. 61397/17.08.2021 Απψθαζη ηος ημήμαηορ Επισοπηγήζευν Τοπ.
Αςη/ζηρ ηος Υποςπγείος Εζυηεπικϊν με θέμα « Έκηακηη επισοπήγηζη ηυν
Δήμυν ηηρ Φϊπαρ ζςνολικοω ποζοω 50.000.000,00€ ππορ κάλςτη έκηακηυν
και επιηακηικϊν αναγκϊν πος πποκλήθηκαν απψ ηην εμθάνιζη ηος κοπονοφοω
SARS-CoV-2. (ΑΔΑ : 69ΘΤ46ΜΤΛ6-4ΦΞ), εκ ηυν οποίυν ηα 278.300,00€
ζηο Δήμο μαρ.

Ειζηγούμεθα
Την λήτη απψθαζηρ πεπί αποδοσήρ επισοπήγηζηρ ποζοω 278.300,00€ ζηον
Κ.Α. 0619.0005

απψ ηο Υποςπγείο Εζυηεπικϊν, για ηην κάλςτη έκηακηυν και

επιηακηικϊν αναγκϊν πος πποκλήθηκαν απψ ηην εμθάνιζη ηος κοπονοφοω SARSCoV-2.

Ο Ειζηγηηής

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από VASILIKI PARKIOTI
Ημερομηνία: 2021.08.19
12:45:21 EEST

Η Προϊζηαμένη

Η Αναπληρώηρια

ηοσ Σμήμαηος

Προϊζηαμένη ηης Δ/νζης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από PANAGIOTIS ZIAKAS
Ημερομηνία: 2021.08.19
12:48:58 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA PAPAIOANNOU
Ημερομηνία: 2021.08.20

ΕΓΚΡΙΝΕΣΑΙ
Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS KARAISKOS
Ημερομηνία: 2021.08.25 09:49:59 EEST

ΕΤΘΤΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΚΟ

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,

24/ 8 /2021

Αριθμ. Πρωτ. : 34126

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας
Τίθενται υπόψη σας :

1.

Η από 28-11-2016 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. : 251/2016 ενώπιον του

Μονομελούς Εφετείου Λαμίας αίτηση (για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος και
αναγνώρισης δικαιούχων) των : 1. Δημητρίου Σπουρνιά του Γεωργίου, 2. Βασιλείου
Σπουρνιά του Γεωργίου κατά των : 1. Του Δήμου Λαμιέων, 2. Βασιλικής Παλαμιώτη –
Μπλάνη κ.λ.π., με την οποία ζητούν να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδος
αποζημιώσεως του απαλλοτριούμενου οικοπέδου και των επικειμένων τους (σύμφωνα με
την αριθ. 8/2000 πράξη αναλογισμού του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων &
Εφαρμογών

της

Διεύθυνσης

Χωροταξίας

&

Περιβάλλοντος

της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος, για τη διάνοιξη της δημοτικής οδού Ομήρου στην πόλη της
Λαμίας), να αναγνωρισθούν συνδικαιούχοι, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος, της
αποζημιώσεως που θα καθορισθεί προσωρινά ή οριστικά, να διορθωθεί ο κτηματολογικός
πίνακας, να καθορισθεί η κατ’ αποκοπή αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και να
καταδικασθούν οι καθ’ ων η αίτηση στη δικαστική τους δαπάνη, η συζήτηση της οποίας
ορίστηκε – κατόπιν αναβολών - για τη δικάσιμο της 21-9-2021 ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας.
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2.

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

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης
εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ.
1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3.

Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο.
4.

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

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020, προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής
Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου
χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η
ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς
το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από
τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και
συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.
5.

Επειδή θα πρέπει να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα σε Δικηγόρο

του Πρωτοδικείου Λαμίας για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου μας στην εν
λόγω υπόθεση.
6.

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

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019)
και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53
/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για
την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί
που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και
καθορίζει την αμοιβή τους.».
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ.
ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και

Σελίδα 2 από 3

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 σε δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας στη συζήτηση της από 28-11-2016 και με αριθ. βιβλ. εφεσ. : 251/2016
αίτησης (για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων) των
: 1. Δημητρίου Σπουρνιά του Γεωργίου, 2. Βασιλείου Σπουρνιά του Γεωργίου κατά των : 1.
Του Δήμου Λαμιέων, 2. Βασιλικής Παλαμιώτη – Μπλάνη κ.λ.π., στην ορισθείσα ως άνω
δικάσιμο της 21-9-2021 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

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THOMAI LATOU
Ημερομηνία: 2021.08.24 10:40:34
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ : Την Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση
: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού
Δήμου Λαμιέων
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Δωροθέα Τσιτσία
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023
Αριθ. FAX
: 22313 51023
E-mail
: tsitsia.dorothea@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 28-11-2016

και με αριθ. βιβλ. εφεσ. : 251/2016 ενώπιον του

Μονομελούς Εφετείου Λαμίας αίτηση (για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος και
αναγνώρισης δικαιούχων) των : 1. Δημητρίου Σπουρνιά του Γεωργίου, 2. Βασιλείου
Σπουρνιά του Γεωργίου κατά των : 1. Του Δήμου Λαμιέων, 2. Βασιλικής Παλαμιώτη –
Μπλάνη κ.λ.π., με την οποία ζητούν να καθορισθεί προσωρινή τιμή μονάδος
αποζημιώσεως του απαλλοτριούμενου οικοπέδου και των επικειμένων τους (σύμφωνα με
την αριθ. 8/2000 πράξη αναλογισμού του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων &
Εφαρμογών

της

Διεύθυνσης

Χωροταξίας

&

Περιβάλλοντος

της

Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδος, για τη διάνοιξη της δημοτικής οδού Ομήρου στην πόλη της
Λαμίας), να αναγνωρισθούν συνδικαιούχοι, κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου έκαστος, της
αποζημιώσεως που θα καθορισθεί προσωρινά ή οριστικά, να διορθωθεί ο κτηματολογικός
πίνακας, να καθορισθεί η κατ’ αποκοπή αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου τους και να
καταδικασθούν οι καθ’ ων η αίτηση στη δικαστική τους δαπάνη, η συζήτηση της οποίας
ορίστηκε – κατόπιν αναβολών - για τη δικάσιμο της 21-9-2021 ενώπιον του Μονομελούς
Εφετείου Λαμίας.
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2.

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

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
3.

Η με αριθ. πρωτ. 34126/24-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να
παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 21η Σεπτεμβρίου 2021 ενώπιον του
Μονομελούς Εφετείου Λαμίας κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης (προσωρινής
τιμής & αναγνώρισης δικαιούχων), καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή
ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄
133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των επτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο
λεπτών με το Φ.Π.Α. (753,92 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας κατά τη
συζήτηση της παραπάνω αίτησης κατά τη δικάσιμο της 21-9-2021, καθώς και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό εκατόν σαράντα εννέα
(149,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση προτάσεων, ποσό εκατόν τριάντα εννέα
(139,00) ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι
(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,
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Βδ) Για Φ.Π.Α. 24% , υπολογιζόμενου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
σαράντα πέντε ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (145,92 ευρώ), δηλαδή : 149,00 € +
139,00 € + 320,00 € = 608,00 € χ 24% = 145,924 ευρώ.
Λαμία, 24 -8-2021.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VLASIOS KARANASIOS

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής
πληρεξουσίου δικηγόρου».

Τίθενται υπόψη σας :
1.

Η από 11-8-2021 και με αριθ. καταχ. ΑNM213/12-8-2021 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «NUTRIA AE» κατά της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ.
1285/2021 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., η συζήτηση της οποίας ορίστηκε
για τη δικάσιμο της 9-9-2021 ενώπιον του Α1 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.
2.

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

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων.
3.

Η με αριθ. πρωτ. 34169/24-8-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων.
Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3,
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παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις
του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη
γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης :
Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού
Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να
παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 9-9-2021 ενώπιον του Α1 Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής,
καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα
συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.
Β) Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄
133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που
θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-92013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)
στο συνολικό ποσό των εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών με το Φ.Π.Α.
(608,22 ευρώ), ήτοι αναλυτικά :
Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα
Α1 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής κατά τη δικάσιμο της 9-9-2021,
καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό εκατόν
είκοσι οκτώ (256,00 € : 2 = 128,00) ευρώ,
Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό σαράντα δύο ευρώ και
πενήντα λεπτά (85,00 € : 2 = 42,50) ευρώ,
Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι
(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,
Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν
δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (117,72 ευρώ), δηλαδή : 128,00 € + 42,50 € +
320,00 € = 490,50 € χ 24% = 117,72 ευρώ.
Λαμία, 24 -8-2021.
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Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Νομικής Υπηρεσίας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VLASIOS
KARANASIOS
Ημερομηνία: 2021.08.26 13:20:55 EEST

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,

24/ 8 /2021

Αριθμ. Πρωτ.: 34169

ΠΡΟΣ:
Οικονομική Επιτροπή
Δήμου Λαμιέων

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας
Τίθενται υπόψη σας :

1.

Η από 11-8-2021 και με αριθ. καταχ. ΑNM213/12-8-2021 ενώπιον του

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «NUTRIA AE» κατά της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ.
1285/2021 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π., η συζήτηση της οποίας ορίστηκε
για τη δικάσιμο της 9-9-2021 ενώπιον του Α1 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά.
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 θα πρέπει να χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα σε Δικηγόρο

του Πρωτοδικείου Λαμίας για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου μας στην εν
λόγω υπόθεση.
6.

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

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του
άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019)
και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53
/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν.
4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για
την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί
που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και
καθορίζει την αμοιβή τους.».
Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72,
του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ.
ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις
διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 /
12-10-2020), η λήψη απόφασης :
Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του
Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας προκειμένου να παραστεί ενώπιον Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά στη συζήτηση της από 11-8-2021 και με αριθ. καταχ. ΑNM213/12-8-2021 ενώπιον
του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «NUTRIA AE» κατά της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ.
1285/2021 απόφασης του 1ου Κλιμακίου της Α.Ε.Π.Π. στην ορισθείσα ως άνω δικάσιμο
της 9-9-2021 ή σε κάθε άλλη συζήτηση μετά από αναβολή ή ανασυζήτηση.
Ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος
Νομικός Σύμβουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Φ. 1281

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THOMAI LATOU
Ημερομηνία: 2021.08.24 12:50:15
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»
Ταχ.Δ/νση : Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού
Ταχ.Κωδ. : 35 131
Πληροφορίες : Καλέντζος Θεόδωρος
Τηλ : 2231351046
Email : th.kalentzos@lamia-city.gr

ΕΡΓΟ:

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
ΓΗΠΕΔΩΝ»
259.275,32 € (μετά ΦΠΑ 24%)

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»

Στη Λαμία, την 26η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00΄π.μ. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , ΠΕ Οικονομικού Λογιστικού, ως Πρόεδρος
ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, ως μέλος
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ Νοσηλευτικής, ως μέλος
οι οποίοι συγκροτούν, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 139/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Λαμιέων, την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης
Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», συνήλθαν στο Δημοτικό
Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, με σκοπό την επαναξιολόγηση των
υποβληθεισών προσφορών που αφορούν στον υπ’αριθμ. 107261 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την
προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την
υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Διακήρυξη και την υπ’αριθμ. 12/2021 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων.
Με το από 10/06/2021 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και μετά από τον αρχικό έλεγχο και
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή εισηγήθηκε:
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για τους
λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 10/06/2021 1ο Πρακτικό:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.

HELLASOD Α.Ε.

2.

«ACTIONPLAY» Σ. ΣΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.

ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
3.

ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι
σύμφωνες με τους όρους της υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Διακήρυξης και τις τεχνικές
προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 12/2021 μελέτης της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

2.

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

3. Την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)
των:
Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

2.

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Στις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασίας Σύναψης
Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» προέβη στην
αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών και διαπίστωσε ότι:
1. Για τον φορέα ««ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.» η υποβληθείσα
οικονομική προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης & με το έντυπο
οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων και έχει ως εξής :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
2. Για τον φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει
συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης & με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που
συνοδεύει την υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και έχει ως
εξής :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

175.340,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

3. Για τον φορέα «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει συνταχθεί
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης & με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την
υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και έχει ως εξής :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Όπως προέκυψε από τα ανωτέρω, η κατάταξη προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ήταν η εξής :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1η
2η
3η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

175.340,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη του φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με διεύθυνση
Βόλου 2, Αιγάλεω, 122 44, ΑΦΜ 105352138 ΔΟΥ ΙΖ ΑΙΓΑΛΕΩ, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ».
Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. 423/15-06-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, ανεδείχθη ο
οικονομικός φορέας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ως προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.
Κατά της Αποφάσεως αυτής κατετέθη η υπ’αριθμ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1305/29-06-2021 προδικαστική προσφυγή ενώπιων
της ΑΕΠΠ από τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
Κατόπιν, με την υπ’αριθμ. 1332/2021 Απόφασή της η ΑΕΠΠ αποδέχεται την προσφυγή της προσφεύγουσας
εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε., ακυρώνει την υπ’αριθμ. 423/15-06-2021
προσβαλλόμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ως συνέπεια τούτου, υποχρεώνει το Δήμο Λαμιέων σε
συμμόρφωση με την εν λόγω Απόφαση, βάσει τού αρ. 367 του Ν. 4412/2016.
Λαμβάνοντας υπ’όψιν τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στην αναμόρφωση τού Πίνακα Κατάταξης Προσφορών
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1η
2η

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή έχοντας υπ’όψιν:
1. Την υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ. 12/2021 μελέτης της
Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Τις υποβληθείσες προσφορές
4. Το από 10/06/2021 1ο Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών
5. Το από 14/06/2021 2ο Πρακτικό της Επιτροπής

6. Την υπ’αριθμ. 423/15-06-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων
7. Την υπ’αριθμ. 1332/2021 Απόφαση τής ΑΕΠΠ
8. Το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016, το οποίο προβλέπει συμμόρφωση των ανατεθεισών αρχών με τις Αποφάσεις
της ΑΕΠΠ
εισηγείται:
1.

Την ανάδειξη τού φορέα «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε., με διεύθυνση
ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 35 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 171 21, ΑΦΜ 800349931 ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ως προσωρινού αναδόχου για
την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», όπως περιλαμβάνεται στην
υπ’αριθμ. 8951/05-03-2021 Διακήρυξη του Δήμου και την υπ’αριθμ. 12/2021 Μελέτη της Δ/νσης
Υποδομών & Τεχνικών Έργων, διότι η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.

228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα
πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, σε ημέρα και ώρα, που
θα γνωστοποιηθεί μέσω του συστήματος, στους οικονομικούς φορείς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν
αποδεκτές.
Το παρόν συνετάχθη σε τρία πρωτότυπα και υπεγράφη ως ακολούθως.

Λαμία, 26-08-2021

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΛΕΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , Πρόεδρος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
THEODOROS KALENTZOS
Ημερομηνία: 2021.08.26

ΣΤΡΙΦΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , μέλος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS STRIFTOS
Ημερομηνία: 2021.08.26 13:58:39 EEST

ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, μέλος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA PAPAMARKOU

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
& ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : « Έγκριση 3ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την
προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», (ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου), προϋπολογισμού μελέτης 259.275,32€ με ΦΠΑ 24%
Στις 23/03/2021 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ»,
προϋπολογισμού μελέτης 259.275,32€ με ΦΠΑ 24% και με όρους διαγωνισμού όπως
αυτοί περιλαμβάνονται στην με αρ. πρωτ. 8951/05-03-2021 διακήρυξη και την υπ αρ.
12/2021 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και εγκρίθηκαν με την αριθ.
145/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον
ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β.
ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

2.

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

3.

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4.

HELLASOD Α.Ε.

5.
6.

«ACTIONPLAY» Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ-Α.
ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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Με το από 10/06/2021 1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και μετά από τον αρχικό
έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών, η
Επιτροπή εισηγήθηκε:
1. Την απόρριψη των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι για
τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο από 10/06/2021 1ο Πρακτικό:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.

HELLASOD Α.Ε.

2.
3.

«ACTIONPLAY» Σ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ – Α.
ΤΟΛΟΥΔΗΣ Ο.Ε.
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

2. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς
είναι σύμφωνες με τους όρους της υπ’ αριθμ. 8951/05-03-2021 Διακήρυξης και τις
τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2021 μελέτης της Δ/νσης Υποδομών &
Τεχνικών Έργων
Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ –
Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

2.

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

3. Την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής
προσφοράς) των:
Α/Α
1.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ –
Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

2.

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3.

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

Στις 14/06/2021, ημέρα Δευτέρα, η Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης
Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ» προέβη στην αποσφράγιση των Οικονομικών
Προσφορών και διαπίστωσε ότι:
1. Για τον φορέα ««ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ
Ο.Ε.» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους
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όρους της διακήρυξης & με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την
υπ’ αριθμ. 12/2021 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και έχει ως
εξής :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
– Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%

2. Για τον φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» η υποβληθείσα οικονομική
προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης & με το
έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 12/2021 Μελέτη της
Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και έχει ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

175.340,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%

3. Για τον φορέα «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» η υποβληθείσα οικονομική
προσφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης & με το
έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την υπ’ αριθμ. 12/2021 Μελέτη της
Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων και έχει ως εξής :
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%

Όπως προέκυψε από τα ανωτέρω, η κατάταξη προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη
τιμή ήταν η εξής :
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1η

ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α.
2η ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ
Ο.Ε.
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
3η

175.340,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%
228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%
231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%

Εν συνεχεία, η Επιτροπή εισηγήθηκε την ανάδειξη του φορέα «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με διεύθυνση Βόλου 2, Αιγάλεω, 122 44, ΑΦΜ 105352138 ΔΟΥ ΙΖ
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ΑΙΓΑΛΕΩ, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ».
Ακολούθως, με την υπ’αριθμ. 423/15-06-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Λαμιέων, ανεδείχθη ο οικονομικός φορέας «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» ως
προσωρινός ανάδοχος της εν λόγω προμήθειας.
Κατά της Αποφάσεως αυτής κατετέθη η υπ’αριθμ. ΓΑΚ/ΑΕΠΠ 1305/29-06-2021
προδικαστική προσφυγή ενώπιων της ΑΕΠΠ από τον οικονομικό φορέα «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ
Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.
Κατόπιν, με την υπ’αριθμ. 1332/2021 Απόφασή της η ΑΕΠΠ αποδέχεται την προσφυγή
της προσφεύγουσας εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ
Ο.Ε., ακυρώνει την υπ’αριθμ. 423/15-06-2021 προσβαλλόμενη Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής και ως συνέπεια τούτου, υποχρεώνει το Δήμο Λαμιέων σε συμμόρφωση με
την εν λόγω Απόφαση, βάσει τού αρ. 367 του Ν. 4412/2016.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω η Επιτροπή προχώρησε στην αναμόρφωση τού
Πίνακα Κατάταξης Προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ως εξής:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
η

1

2η

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ
Ο.Ε.
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%
231.886,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
24%

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή συνέταξε το από 26/08/2021 3ο πρακτικό
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου).
Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 26/08/2021 3ο
πρακτικό ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) και
προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1στi και 1ζ του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης,
η λήψη απόφασης για:
Α. Την έγκριση του από 26/08/2021 3ου πρακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού,
για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», (ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου).
Β. Την ανάδειξη τού φορέα «ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ
Ο.Ε., με διεύθυνση ΚΩΝ/ΛΕΩΣ 35 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, 171 21, ΑΦΜ 800349931 ΔΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ως προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ», όπως περιλαμβάνεται στην υπ’αριθμ. 8951/0503-2021 Διακήρυξη του Δήμου και την υπ’αριθμ. 12/2021 Μελέτη της Δ/νσης Υποδομών
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& Τεχνικών Έργων, διότι η προσφορά του είναι πλήρης σύμφωνα με τους όρους της
Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε την χαμηλότερη τιμή ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.» Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

228.023,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

– Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ Ο.Ε.

24%

Κατά της απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345
έως 374) του Ν. 4412/2016.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από KONSTANTINOSGEORGIOS CHAILIS
Ημερομηνία: 2021.08.27
10:30:43 EEST
Αιτία: Ο συντάκτης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από KONSTANTINOSGEORGIOS CHAILIS
Ημερομηνία: 2021.08.27
10:34:17 EEST
Αιτία: Ο τμηματάρχης

Λαμία……………
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Λαμία……………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :


Το από 26/08/2021 3ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ.Δ/νση
: Κραββαρίτη 3
Ταχ.Κωδ.
: 35 132, Λαμία
Πληροφορίες : Αγγ. Μακρυγιάννη
Αρ. Τηλ
: 22313 51525
Email : makrigianni@lamia-city.gr

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Είδος: Κανονιστική Πράξη
Θεματική: Οικονομική Ζωή

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του αριθμ.7077 οχήματος λεωφορείου - τύπου
mini bus ΑΜΕΑ, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Λαμιέων για τη
μεταφορά – μετακίνηση των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία της δομής
Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. Δήμου Λαμιέων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ Α΄87/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης»], όπως αυτό τροποποιήθηκε με του άρθρου 40 παρ.1 του Ν. 4735/20
(ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α') περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των
Δήμων και ισχύει
β) του άρθρου 259 παρ.4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄ ) Κύρωση

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτός ισχύει
2. Το αριθ.1758/17.08.2021 αίτημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
περί παραχώρησης λεωφορείου κατάλληλου για τη μεταφορά – μετακίνηση των
εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία της δομής Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. Δήμου Λαμιέων,
ώστε να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές για τη λειτουργία Κ.Δ.Α.Π. ΑμεΑ
(Φ.Ε.Κ. 2240/Β’/31.05.2021)
3. Το αριθ.33808/20.08.2021 έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &
Αθλητισμού στο οποίο διατυπώνονται οι απόψεις της
4. Το γεγονός ότι:
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4.1 Ο Δήμος μας διαθέτει το αριθ. ΚΗΗ 7077 όχημα λεωφορείο τύπου mini bus, για τη
μεταφορά μαθητών του Ειδικού Σχολείου, με οδηγό ο οποίος παραχωρείται από
την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση. Το δρομολόγιο του οχήματος
ολοκληρώνεται καθημερινά έως τις 14:30, οπότε και παραμένει στο Δημοτικό
Αμαξοστάσιο μέχρι την επόμενη μέρα,
4.2 Το ωράριο λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. είναι 15:00-21:00 τις καθημερινές και
08:00-14:00 κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών και κατά συνέπεια δεν
εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων
4.3 Η ύπαρξη λεωφορείου για τη μεταφορά – μετακίνηση των εξυπηρετούμενων
ατόμων με αναπηρία των Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α είναι αναγκαία προϋπόθεση για την
ανανέωση της άδειας Λειτουργίας της δομής του Δήμου Λαμιέων, η οποία επί
σειρά ετών στηρίζει τα παιδιά μεΑ και τους γονείς τους

Κατόπιν των ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη λήψη απόφασης για παραχώρηση προς χρήση του αριθ. ΚΗΗ 7077 οχήματος
λεωφορείου τύπου mini bus ΑμεΑ στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου για τη
μεταφορά – μετακίνηση των εξυπηρετούμενων ατόμων με αναπηρία της δομής
Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. Δήμου Λαμιέων, καθημερινά από 15:00-21:00 και 08:00-14:00 κατά την
περίοδο των σχολικών διακοπών. Τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση, καύσιμα,
ασφάλιστρα κλπ) θα βαρύνουν το Δήμο Λαμιέων.

Η Αναπ/τρια Προϊσταμένη
Δ/νσης Περιβάλλοντος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EFTHYMIOS
KARAISKOS
Ημερομηνία: 2021.08.25 09:48:38 EEST

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ANGELIKI
MAKRYGIANNI
Ημερομηνία: 2021.08.24 12:12:59 EEST

Αγγελική Μακρυγιάννη
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/Α’
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΘΕΜ. ΚΑΤΗΓ.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Λαμία

27

/ 08 / 2021

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ταχ.Δ/νση
: Φιλίας 1
Ταχ.Κωδ.
: 35100, Λαμία
Πληροφορίες : Δ. Στριφτός
Τηλ/νο
: 22310-67413
Email: d.striftos@lamia-city.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς
Tην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων

ΘΕΜΑ:
Περί λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(Τμήμα Λαμίας) στη βάση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Λαμιέων και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Έχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις ως αυτές ισχύουν, συμπληρώθηκαν ή
τροποποιήθηκαν:
1.
2.
3.
4.

Του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006
Του άρθρο 100 του Ν 3852/2010
Του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012
Του άρθρου 179 Ν. 4555/2018

και δεδομένου ότι,
σκοπός της λειτουργίας-διαχείρισης των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων από πλευράς του Δήμου Λαμιέων ως προβλέπεται από τον οικείο
κανονισμό λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων-γυμναστηρίων είναι μεταξύ
των άλλων και η υποστήριξη του σωματειακού-ερασιτεχνικού αθλητισμού, καθώς επίσης
και το γεγονός ότι κατά το τρέχον χρονικό διάστημα έχει ανασταλεί η λειτουργία του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου λόγω εκτελέσεως εργασιών συντήρησης και εκτεταμένης
ανακαίνισης, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου και των Δημοτών μας και προκειμένου
να μην ανακοπεί η αθλητική δραστηριότητα των σωματείων υγρού στίβου της περιοχής
ως και των υποψηφίων πανελληνίων εξετάσεων επί αγωνισμάτων, με δυσμενείς συνέπειες
για την ανάπτυξη του τοπικού αθλητισμού και την τοπική κοινωνία, στη βάση
επικοινωνίας και αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για την από κοινού αξιοποίηση της κολυμβητικής δεξαμενής του πρώην ΤΕΙ
Λαμίας κατά τον επωφελέστερο για το κοινωνικό σύνολο τρόπο

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την αξιοποίηση της ανωτέρω κολυμβητικής δεξαμενής κατά τρόπο
επωφελή για την περιοχή μας και για τους δημότες μας ως τούτο απορρέει από το πνεύμα
των όρων του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης το οποίο παρατίθεται αμέσως παρακάτω:

<<

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
για το έργο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
ΑΡΘΡΟ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Σήμερα ……/……./2021 ημέρα …………… οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο
εξής «Συμβαλλόμενοι», ήτοι :
1.- Ο «Δήμος Λαμιέων», που εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα,
από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραΐσκο,
2.- Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στο
Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα, από τον Aντιπρύτανη, Καθ. Χαράλαμπο
Μπιλλίνη,
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:
α) των άρθρων 225 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύουν, συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν
β) το άρθρο 100 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87),
γ) το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 4071/2012
δ) το άρθρο 179 Ν. 4555/2018
2. την υπ΄ αριθμ……………..απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, περί
έγκρισης σκοπιμότητας και των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και
εξουσιοδότησης του Δημάρχου κ. Ευθύμιου Καραΐσκου για την υπογραφή της,
3. την υπ΄ αριθμ ……………..απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εδρεύει στο Βόλο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Καθ. Χαράλαμπο
Μπιλλίνη,
συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ– ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης, κατά τον
επωφελέστερο για το κοινωνικό σύνολο τρόπο, της κολυμβητικής δεξαμενής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ
Λαμίας, στη Λαμία και συγκεκριμένα στο 3ο χλμ της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας –
Αθηνών. Η κολυμβητική δεξαμενή είναι σύγχρονη και τεχνικώς άρτια, έχει αξιοποιηθεί στο
παρελθόν αλλά παραμένει εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια. Περαιτέρω, η
κολυμβητική δεξαμενή του ΔΑΚ Λαμίας ιδιοκτησίας Δήμου Λαμιέων δεν μπορεί να
ανταποκριθεί στη ζήτηση και τις ανάγκες των αθλημάτων του υγρού στίβου εξαιτίας
εκτεταμένων εργασιών ανακατασκευής και ανακαίνισης, που την καθιστούν εκτός
λειτουργίας για το επόμενο διάστημα.
Προς το σκοπό αυτό το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει κατά χρήση την μήκους 50μ.
ανοικτή πισίνα που βρίσκεται μέσα στον χώρο του Ιδρύματος και ο Δήμος Λαμιέων
αναλαμβάνει την υποχρέωση λειτουργίας της και πλήρους συντήρησής της, καλύπτοντας για
τον χρόνο που θα ισχύσει η παρούσα (ακόμα και αν παραταθεί η ισχύς της για τον

οποιοδήποτε λόγο) άπαντα τα πάσης φύσεως έξοδα που θα προκύψουν για την συντήρησή
της, μηδενός εξαιρουμένου, καθώς επίσης όλων των δαπανών που μπορεί να υπάρξουν από
τη λειτουργία της (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά πληρωμή λογαριασμών ΔΕΥΑΛ, ΔΕΗ,
κλπ), όπως και την δαπάνη έκδοσης των απαιτούμενων αδειών που ορίζει η κείμενη
νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αφορά την λειτουργία για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, ήτοι για τους μήνες Σεπτέμβριο
και Οκτώβριο 2021 της ανοικτής πισίνας του Πανεπιστημίου με τη συνδρομή του Δήμου
Λαμιέων και του Πανεπιστημίου, οι οποίοι θα συνδράμουν με κάθε πρόσφορο μέσο για την
υλοποίηση του σκοπού της παρούσας. Σε περίπτωση που η παρούσα υπογραφεί μετά την 1 η
Σεπτεμβρίου ισχύει η δίμηνη διάρκεια αρχόμενης της ημερομηνίας υπογραφής.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση έχουν τις υποχρεώσεις που
περιγράφονται στην παρούσα καθώς και τον ορισμό εκπροσώπων των αντίστοιχων οργάνων
που προβλέπονται με την παρούσα.
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης, ο
εξοπλισμός του κολυμβητηρίου (πλην του κινητού εξοπλισμού που τυχόν διατεθεί από το
Δήμο Λαμιέων) θα αποδοθεί στο Πανεπιστήμιο στην ίδια κατάσταση στην οποία θα έχει
περιέλθει μετά τις επιδιορθωτικές και βελτιωτικές επεμβάσεις που θα ολοκληρωθούν με την
επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου, δίχως ο Δήμος να μπορεί να αξιώσει την καταβολή
οιασδήποτε αποζημίωσης προς τούτο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Οιαδήποτε ζημιά ή φθορά προκληθεί στην κολυμβητική δεξαμενή κατά την διάρκεια ισχύος
της παρούσας θα αποκατασταθεί με μέριμνα και δαπάνες αποκλειστικά του Δήμου Λαμιέων.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Για την κάλυψη όλων των κατά περίπτωση απαιτούμενων δαπανών συντήρησης, λειτουργίας
και επενδύσεων, που αφορούν στη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής για το χρονικό
διάστημα ισχύος της παρούσας, υπόχρεος θα είναι ο Δήμος Λαμιέων. Το κόστος δε των
ανωτέρω δαπανών, που τυχόν πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Λαμιέων, δεν θα μπορεί επ’
ουδενί να αναζητηθεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά την λήξη ισχύος της παρούσας.
Οι σύλλογοι και οι φορείς των αθλημάτων υγρού στίβου οι οποίοι θα κάνουν χρήση της
πισίνας θα μπορούν να υποχρεωθούν σε καταβολή τέλους χρήσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας και διαχείρισης.
Της καταβολής τέλους εξαιρούνται πλήρως οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, που θα κάνουν
χρήση της πισίνας.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Η καταβολή του ποσού του τέλους χρήσης από τους συλλόγους και φορείς των αθλημάτων
υγρού στίβου και του κοινού που θα κάνουν χρήση της πισίνας θα πραγματοποιηθεί σε μία
δόση έως το τέλος του μηνός Οκτωβρίου 2021 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων.
ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της παρούσας είναι δίμηνη, αρχόμενη από 1 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγουσα την
31 Οκτωβρίου 2021. Δύναται δε, να παραταθεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως μετά από
αποφάσεις των οργάνων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Α. Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης
αποτελούμενη από:
1. Τον Δήμαρχο Λαμιέων ή τον οριζόμενο Αντιδήμαρχο
2. Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή τον οριζόμενο Αντιπρύτανη.
Στην Επιτροπή μεταφέρονται όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες και αρμοδιότητες
για τη λειτουργία της πισίνας και αυτή είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση όλων των
αποφάσεων και αρμοδιοτήτων των Συλλογικών οργάνων που συμμετέχουν στην παρούσα για
λογαριασμό των οποίων ενεργεί.
Ειδικότερα ασκεί μεταξύ άλλων τις εξής αρμοδιότητες:
1. Παρακολουθεί την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης.
2. Συντάσσει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό λειτουργία
της Επιτροπής Διαχείρισης.
3. Εγκρίνει και τροποποιεί το πρόγραμμα χρήσης όπως και τη χρονική κατανομή της
πισίνας, εποπτεύει την τήρηση των όρων και επιβάλλει κυρώσεις μετά από εισήγηση
της Επιτροπής Διαχείρισης.
4. Επιβλέπει τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού ,τον ισολογισμό και πίνακα
λειτουργικών δαπανών που συντάσσονται με ευθύνη του Δήμου Λαμιέων.
5. Βεβαιώνει την ορθή τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης.
6. Παρίσταται στα δικαστήρια για κάθε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία της
αθλητικής εγκατάστασης.
7. Διορίζει νομικούς εκπροσώπους εφόσον χρειαστεί.
8. Υποβάλλει προτάσεις και αιτήματα σε κάθε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό. 9. Αποφασίζει
τη διάθεση των εγκαταστάσεων πέραν του Κανονισμού.
9. Ενημερώνεται για τέλη χρήσης για συλλόγους, φορείς ή φυσικά πρόσωπα πλην των
φοιτητών, μετά από εισήγηση του υπευθύνου του Δήμου Λαμιέων της Επ.
Διαχείρισης.
10. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό
Β. Ορίζεται Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης, αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο του
Πανεπιστημίου και έναν εκπρόσωπο του Δήμου η οποία αφού συγκροτηθεί σε σώμα, θα έχει
ως έργο:
1. Να καθορίζει τους διατιθέμενους χρόνους χρήσης της πισίνας με σειρά
προτεραιότητας και ανάλογα με τις υφιστάμενες αιτήσεις και συνθήκες.
2. Να συντάσσει κανονισμό λειτουργίας με τις επί μέρους προβλέψεις και χρήσεις, ο
οποίος θα υποβάλλεται για έγκριση στην επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης.
3. Η χρήση του κολυμβητηρίου θα γίνεται μετά την έγκριση του Κανονισμού
Λειτουργίας. Ωστόσο είναι επιτρεπτή και πριν η είσοδος εξουσιοδοτημένων
στελεχών και τεχνικών των συμβαλλομένων προκειμένου να εξεταστεί λειτουργικά
και από πλευράς ασφάλειας η αθλητική εγκατάσταση, να εντοπισθούν τυχόν
ελλείψεις και να εκδοθούν οι σχετικές αδειοδοτήσεις.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι
σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου ή της καλής πίστης ή των
συναλλακτικών ηθών από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο έτερο μέλος
το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του.
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της
σύμβασης ή του κανονισμού λειτουργίας του κολυμβητηρίου θα διευθετείται από την Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης στα πλαίσια της νομοθεσίας, της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών .
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και αδυναμίας σύμφωνης
γνώμης των μελών της Επιτροπής που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης,
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Λαμίας.
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το προσωπικό που θα απασχολείται στην εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με
κάθε απαραίτητη άδεια και να έχει την έγκριση της Επιτροπής Παρακολούθησης, πλην των
εργαζομένων του Πανεπιστημίου.
ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μελών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλόμενων μερών
από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση.
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού
αναγνώσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ
Ο Δήμαρχος

Για το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού
& Ανάπτυξης
>>

Και προς τούτο ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης-έγκρισης σκοπιμότητας της
προγραμματικής σύμβασης ως και των όρων αυτής και εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου
στην υπογραφή αυτής και κάθε συναφούς εγγράφου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
PANAGIOTIS FOSKOLOS
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

Ημερομηνία 27/8/2021
Ο συντάξας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS

Δημήτριος Στριφτός

Ημερομηνία ………….
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS STRIFTOS
Ημερομηνία: 2021.08.27 08:26:26 EEST

Δημήτριος Στριφτός

Ημερομηνία ………….
Η Δ/ντρια Δ/νσης
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από SOFIA CHARONI
Ημερομηνία: 2021.08.27 09:01:51 EEST
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