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Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ  & ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

       

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

                                                           ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΔΕΥΣΗ  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ κ. ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κου ΠΑΛΙΟΥΡΑ  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων  

 

Θέμα: Καθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 208  

 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Β.Δ./τος 28.3/15-4-1957 και σε συνδυασμό με 

τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1080/80 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων τινών 

της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», επιβάλλονται 

εις βάρος όλων των αρδευόμενων τέλη άρδευσης και ορίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των 

τελών άρδευσης. 

Στο Δήμο μας υπάρχουν δίκτυα άρδευσης κλειστά που τροφοδοτούνται από ηλεκτροκίνητες 

γεωτρήσεις καθώς και αρδευτικό δίκτυο που αποτελείται από τσιμεντένιους και χωμάτινους αύλακες 

και το οποίο τροφοδοτείται από επιφανειακά νερά (φυσική ροή) αλλά και από γεωτρήσεις. 

Για το λόγο αυτό θα πρέπει τα τέλη άρδευσης να επιβάλλονται  ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 

της κάθε Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας σε σχέση με τον τρόπο  άρδευσης, η χρέωση δε (ανά 

στρέμμα, ώρα κλπ.) να προσαρμόζεται στις τοπικές ανάγκες κάθε Κοινότητας 

Για τον καθορισμό των τελών άρδευσης λαμβάνεται υπόψη μόνο το κόστος της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στα ανωτέρω τέλη δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή των υδρονομέων οι οποίοι με βάση τις 

διατάξεις από το 28-3/15-03-1957 Β.Δ/τος «περί αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» (ΦΕΚ Α’ 

60), και την 48/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων αμείβονταν απευθείας από τους 

αρδευόμενους. 

Επισημαίνεται ότι επειδή σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.5 του Ν. 3852/10 "Ένα (1) μήνα 

πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις 

εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης «, καθώς και για θέματα που αφορούν στην 

υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.»", δεν ήταν δυνατή η εισήγηση για λήψη σχετικής 

απόφασης το προηγούμενο διάστημα. 

 

Μετά τα παραπάνω                                  
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 

 
    Τον καθορισμό των τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018 ειδικότερα ως εξής: 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΠΡΟΤ/ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 

ΒΑΡΔΑΤΕΣ ΔΕΛΦΙΝΑΚΟΣ  2,00 €/ΩΡΑ 



ΒΑΡΔΑΤΕΣ ΞΗΡΙΑΣ 4,00 €/ΩΡΑ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΓΗ ΛΙΘΝΟΣ 1,50 €/ΣΤΡ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΣ 1,00 €/ΣΤΡ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ 2,80 €/ΩΡΑ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΩΤΙΚΑ 2,00 €/ΩΡΑ 

ΔΑΜΑΣΤΑ ΚΡΙΚΕΛΙΩΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ) 2,40 €/ΩΡΑ 

ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ (ΧΑΝΟΡΕΜΑ) 30,00 €/ ΠΑΡΟΧΗ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ (ΜΗΤΣΟΥ)-                          
ΘΕΣΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

6,00 €/ΣΤΡ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΑ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΞΗΡΙΑΔΕΣ 1                     
(ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΜΜΟΥΔΕΣ) 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΞΗΡΙΑΔΕΣ 2                                    
(ΚΑΡΒΟΥΝΗ) 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ 2,80 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΖΑΡΑ 1,70 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΣΧΟΛΙΚΗ 4,50 €/ΩΡΑ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΜΙΝΤΖΙΒΗΡΗ 

Χωρίς χρέωση, σε 
εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ. Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΡΕΝΤΙΦΗ 

ΝΈΟ ΚΡΙΚΕΛΟ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ 0,60 €/ΣΤΡ 

Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΝΙΑΡΑ 
 

ΔΙΒΡΗ ΣΚΟΥΡΟΡΕΜΜΑ  
10 € /ΑΝΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ 
& 30 €/ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ 

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 2,50 €/ΩΡΑ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1η - Α' ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΑΛ 
15,00 €/ΣΤΡ 

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 2η - Α' ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΑΛ 

ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΞΗΡΙΑΣ Χωρίς χρέωση, σε 
εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ. Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ 

ΚΩΣΤΑΛΕΞΗ ΥΔΡΑΥΛΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 



ΛΥΓΑΡΙΑ ΑΡΤΣΙΓΚΑΣ 0,10 €/KWH 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

2,60 €/ΩΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΑ 1 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΑ 2 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΠΑΡΟΥΚΕΣ 
Χωρίς χρέωση, σε 
εφαρμογή της από 

21/6/2016 
Προγραμματικής 

Σύμβασης Δ, Λαμιέων  - 
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΝΤΟΥΡΕΣ  (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ) 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΑΛΙΚΙΑ 1 (ΚΑΛΕΜΗ) ΔΥΤΙΚΑ 

ΦΡΑΝΤΖΗ ΧΑΛΙΚΙΑ 2 (ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗ) ΔΥΤΙΚΑ 

Δ.Ε. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 

ΖΗΛΕΥΤΟ ΠΗΓΑΔΙ 0,12 €/Μ3 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΒΟΙΔΟΡΕΜΑ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ 

2,00 €/ΩΡΑ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΕΙΚΟΝΙΣΜΑ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ       

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑΔΕΣ 

ΣΤΥΡΦΑΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

Δ.Ε. ΥΠΑΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΛΕΙΒΑΔΙ( ΑΛΩΝΙΑ ή ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ) 3,50 €/ΩΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗ) 3,00 €/ΩΡΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΕΝΤΡΟΣ 

5,00 €/ΣΤΡ 
ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ - ΒΛΑΧΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΩΡΙΟ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (ΠΟΥΡΝΙΑΣ) 

ΚΑΡΥΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

8,00 €/ΣΤΡ 
ΚΑΡΥΑ ΑΛΩΝΙΑ 

ΚΑΡΥΑ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ 

ΚΑΡΥΑ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΚΟΥΤΣΙΛΕΙΚΑ 3,70 €/ΩΡΑ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΓΓΙΠΑ 1,60 €/ΣΤΡ 

ΛΑΔΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΛΗ  3,70 €/ΩΡΑ 

ΛΙΧΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΑΜΠΕΗ 10,50 €/ΣΤΡ 

ΡΟΔΩΝΙΑ ΚΑΤΩ ΣΑΙΤΕΣ (Κ.ΚΑΡΑΛΗ) ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ 

ΡΟΔΩΝΙΑ ΛΟΥΜΑΚΙΑ 5,00 €/ΣΤΡ 



ΡΟΔΩΝΙΑ ΞΗΡΙΑΣ  

ΡΟΔΩΝΙΑ ΧΑΛΙΑΔΙΑ 

ΣΥΚΑ ΑΜΜΟΥΔΕΣ 
4,00 €/ΩΡΑ 

ΣΥΚΑ ΠΑΤΟΥΣΙΕΣ 

ΥΠΑΤΗ ΕΘΝΙΚΟ 6,00 €/ΩΡΑ 

ΥΠΑΤΗ (ΑΜΑΛΩΤΑ) ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ 5,00 €/ΩΡΑ 

 

Πέραν των ανωτέρω, για άλλες χρήσεις νερού πλην της άρδευσης καθορίζονται τέλη ως 

κατωτέρω: 

Στις πτηνοκτηνοτροφικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις επεξεργασίας και 

μεταποίησης αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και σε θερμοκήπια παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων και εναλλακτικών καλλιεργειών   σε οποιοδήποτε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα που 

τυχόν θα υδροδοτηθούν από αρδευτική γεώτρηση που πληροί τους όρους, θα επιβάλλεται πάγιο 

ετήσιο τέλος ως εξής :  

Α)  Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας έως και 15 ΜΜΖ πάγιο 50€  

Β)  Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας από 15-30 ΜΜΖ πάγιο 100€ 

Γ) Για κτηνοτροφική  εγκατάσταση δυναμικότητας μεγαλύτερή από 30 ΜΜΖ πάγιο 150€  

Δ) Για βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις ετήσιο πάγιο 100 €  

Ε) Για θερμοκήπια ετήσιο πάγιο 100 € 

 

 

Η απόφαση να διαβιβασθεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων. 

     
 

 

Λαμία ……/……/2019 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 

Θέμα: ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

 

 

 

Με την παρ. 4 του άρθρου 173 του Ν.3463/06, ρυθμίζονται τα ζητήματα κατανομής της πάγιας 

προκαταβολής μεταξύ των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων.  

 

Σύμφωνα δε με την παρ. 5.γ του άρθρου 129 «Αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου και του 

προέδρου του» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πληρωμές με την πάγια προκαταβολή ενεργεί 

ο πρόεδρος του συμβουλίου του τοπικού διαμερίσματος. (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.32/22168/20.04.2007) 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 Την αριθ. 45/12-02-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση της  

πάγιας προκαταβολής και τον ορισμό διαχειριστών αυτής  

 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

 Την παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59  

 Την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/18 

 τα υποβληθέντα από τους Προέδρους (υπολόγους) δικαιολογητικά των δαπανών που 

πληρώθηκαν μέσω της  παγίας  προκαταβολής  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  
 

1. Η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν μέσω της  παγίας  προκαταβολής 

2. H έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με 

ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του 

διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή Προέδρου, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς ως η 

συνημμένη κατάσταση 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 
ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

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


Τ.Κ. ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ-  Χ.Ε. 391  -  ΠΟΣΟ   1.000,00  €
Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ

1

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 92 1/1/2019 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΡΕΒΥΘΗ 186,00

2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 93 3/10/2019 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΡΕΒΥΘΗ 124,00

3

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 94 5/10/2019 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΡΕΒΥΘΗ 186,00

4

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 78 7/10/2019 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΙΑΒΟΣ 124,00

5

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 77 2/10/2019 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΙΑΒΟΣ 186,00

6

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. 

ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 79 8/10/2019 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΙΑΒΟΣ 186,00

ΣΥΝΟΛΟ 992,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΣ 2019

Κ.Α. Π/Υ  -  35.6262.0020

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  την  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                       (Ως προς παρ. 2)  10-10-19  ΔΗΜΟΣ 
ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                   
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                          Λαμία,      7/10/2019 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                            Αριθμ. πρωτ. : 40449 
Ταχ. Δνση       : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού     
Ταχ. Κώδικας  : 35131  ΛΑΜΙΑ                                                 
Πληροφορίες  :  Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου            ΠΡΟΣ : Οικονομική Επιτροπή 
Αρ. τηλεφ.       : 22313 51040                                                      Δήμου Λαμιέων 
Αρ. FAX          : 22313 51040 
E-mail             : a.giann@lamia-city.gr 
 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

  

ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος ενώπιον του Εφετείου 

Λαμίας σε σχέση με την προσδιορισθείσα με την με αριθμό 98/2019 απόφαση προσωρινής τιμής 

μονάδος του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας για αποζημίωση. 

 

 

 1. Με την υπ΄ αριθμ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, που 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαµιέων στις 30-9-2019 και εκδόθηκε μετά από την με αρ. εκθ. κατ. Β.Α.Β. 

12/20-2-2017 της Ε.Γ. κατά των : 1. Δήμου Λαµιέων κ.α. καθορίσθηκε η προσωρινή τιμή µονάδας 

α̟ποζηµιώσεως του ακινήτου της αιτούσας, που απαλλοτριώθηκε αναγκαστικά για την εφαρμογή του 

ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Καλυβίων Δ. Λαμιέων για τη διάνοιξη της οδού Αγ. Αθανασίου-

Βλαχάκη-Σαλαμίνος δυνάμει της υπ΄αρ. 6/2010 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης και 

τακτοποίησης ιδιοκτησιών της ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. της Ν.Α. Φθιώτιδας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 

623/6-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μεταγράφηκε 

νόμιμα, στο ποσό των 130,00 ευρώ ανά τ.μ.. Επίσης, αναγνωρίσθηκε η αιτούσα δικαιούχος της 

α̟ποζηµίωσης, που καθορίσθηκε κατά τα ανωτέρω και καταδικάσθηκαν οι καθ΄ων στην καταβολή 

των δικαστικών εξόδων της, που ανέρχονται : α) στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00) για την 

παράσταση και τα έξοδα του δικηγόρου της και β) σε ποσοστό 3% επί της καθορισθείσας 

αποζημίωσης για τη σύνταξη των αιτήσεων και των προτάσεων, μειωμένα όμως για τον Δήμο κατά 

το ήμισυ. 

 2. Οι υποχρεώσεις του Δήµου Λαμιέων, σύμφωνα µε την παραπάνω υπ΄ αριθ. 6/2010 

πράξη αναλογισµού και τον κτηµατολογικό πίνακα που τη συνοδεύει, προς την αιτούσα - 

αναγνωρισθείσα δικαιούχο της µε αριθμό κτηματολογικού πίνακα οκτώ (8) ιδιοκτησίας ανέρχονται 

στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα 

λεπτών (176.650,50), ήτοι :  
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 5,82 τ.μ. + 1.213,60 τ.μ. + 105,38 τ.μ. + 21,07 τ.μ. +12,98 τ.μ. = 1.358,85 x 130,00 

ευρώ/τ.μ. = 176.650,50 ευρώ. 

 Επίσης, τα επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, σύμφωνα με την παραπάνω υπ΄ 

αριθμ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, ανέρχονται στο ποσό των δύο 

χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (2.699,75), ήτοι : 

 α. 50,00 ευρώ για την παράσταση και τα έξοδα του δικηγόρου της και 

 β. 2.649,75 ευρώ για την σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων, ποσοστό 1,50% επί 

της καθορισθείσης αποζημίωσης (176.650,50 ευρώ x 1,50 % = 2.649,75 ευρώ).   

 3. Στην προκειμένη περίπτωση το δικαστήριο, αφού έλαβε ορθά ως κρίσιμο χρόνο για τον 

καθορισμό της αποζημίωσης, τον χρόνο της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιόν του, στις 8-1-2019, 

καθόρισε την προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος της απαλλοτριούμενης 

ιδιοκτησίας, αφενός ερμηνεύοντας και εφαρμόζοντας ορθά τις διέπουσες την ένδικη περίπτωση 

διατάξεις του άρθρου 17 § 1 του Συντάγματος και των άρθρων 13,18 και 19 του ν.2882/2001, 

αφετέρου διαλαμβάνοντας επαρκείς αιτιολογίες ως προς την ουσιαστική κρίση του και εκτιμώντας 

όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που τα διάδικα μέρη προσκόμισαν ενώπιόν του, καθόρισε την τιμή 

μονάδος αποζημίωσης του ένδικου ακινήτου στο ποσό των 130,00 ευρώ ανά τ.μ..  

 Πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος Λαμιέων είχε ασκήσει ανταίτηση ενώπιον του δικαστηρίου, 

προκειμένου να καθοριστεί ως προσωρινή τιμή η αντικειμενική αξία του οικοπέδου, δηλαδή το ποσό 

των 127,00  ευρώ ανά τ.μ. ενώ αντίθετα η αιτούσα ζητούσε να καθορισθεί αυτή στο ποσό των 

300,00 ευρώ ανά τ.μ..  

Επιπρόσθετα, το εύλογο και συμφέρον για το Δήμο Λαμιέων της τιμής που καθορίσθηκε 

προκύπτει και από το με αριθμό πρωτ. 39569/30-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Κεφαλαίου της 

Δ.Ο.Υ. Λαμίας, σύμφωνα με το οποίο η αντικειμενική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου 

ανέρχεται σε 127,00 ευρώ ανά τ.μ. και την με αριθμό πρωτ. 1852/19-6-2017 « Έκθεση της 

Επιτροπής Μείωσης Αξίας Εναπομεινάντων Τμημάτων Απαλλοτριούμενων ακινήτων» του 

Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας 

Περιουσίας Φθιώτιδας, σύμφωνα με την οποία η αντικειμενική αξία για την απαλλοτριούμενη 

ιδιοκτησία με ΑΚΠ 8 ανέρχεται στο ποσό των 127,00 ευρώ ανά τ.μ., που προσκομίσθηκαν μετ΄ 

επικλήσεως από το Δήμο ενώπιον του δικαστηρίου. 

 Τέλος, με την εξεταζόμενη απόφαση εφαρμόσθηκαν ορθά οι διατάξεις του άρθρου 18 του 

Κ.Α.Α., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 130 § 2 του ν. 4070/2012, σχετικά 

με τον καθορισμό της δικαστικής δαπάνης της αιτούσας και της αμοιβής του πληρεξουσίου 

δικηγόρου της, γενομένου δεκτού και σχετικού αιτήματος του Δήμου και κατά συνέπεια, η δικαστική 

δαπάνη και η αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου της αντιδίκου καθορίσθηκε – όσο αφορά τον 

Δήμο - σε ποσοστό 1,5% επί της καθορισθείσας αποζημίωσης. 

 4. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι δεν κρίνεται αναγκαία η άσκηση αίτησης ενώπιον του 

Εφετείου Λαμίας για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος κατώτερης της προσδιορισθείσας ως 

προσωρινής τιμής των 130,00 ευρώ. 



 Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι η ως άνω απόφαση επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων 

στις 30-9-2019 και τυχόν αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής πρέπει να ασκηθεί εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, ήτοι έως την 30-10-2019.  

 

Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων 

 

Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1. 98/2019 απόφαση ΜονΕφΛαμίας, 

2. 6/2010 πράξη αναλογισµού, 

3.623/2011 απόφαση κύρωσης πρ. αναλ.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       Θεμ. κατηγορία : Οικονομική ζωή  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      Είδος πράξης    : Οικονομικού περιεχομένου           
    
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                         



Αριθ. Τηλέφ.    : 2231351023       
                          
                                             
ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως ενώπιον του 
Εφετείου Λαμίας.  
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Προς 

Την Οικονομική Επιτροπή 
Τίθενται υπόψη σας :  

1. Η υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας, η οποία 

κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 30-9-2019 και εκδόθηκε επί της με αριθ. εκθ. καταθ. Β.Α.Β. 

12/20-2-2017 αίτησης της Ε. Γ. κατά του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. 

Με την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας καθορίζεται η 

προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης του ακινήτου της αιτούσας, που απαλλοτριώθηκε 

αναγκαστικά για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Καλυβίων του Δήμου 

Λαμιέων και ειδικότερα για τη διάνοιξη των οδών Αγ. Αθανασίου – Βλαχάκη – Σαλαμίνος δυνάμει 

της υπ’ αριθ. 6/2010 πράξης αναλογισμού αποζημίωσης και τακτοποίησης ιδιοκτησιών της 

ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, η οποία κυρώθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 

623/6-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και μεταγράφηκε 

νόμιμα, στο ποσό των εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ ανά τετρ. μέτρο. 

Επίσης, αναγνωρίζεται η αιτούσα δικαιούχος της αποζημίωσης που καθορίζεται 

προσωρινά  κατά τα ανωτέρω και καταδικάζονται οι καθ’ ων (πλην της έκτης και της όγδοης των 

καθ’ ων)  στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της αιτούσας, τα οποία ανέρχονται : α) στο ποσό 

των τριακοσίων (300,00) ευρώ για την παράσταση και τα έξοδα του δικηγόρου της και β) σε 

ποσοστό 3% επί της καθορισθείσας αποζημίωσης για τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων, 

μειωμένα κατά το ήμισυ για το Δήμο Λαμιέων σύμφωνα με το ν. 2362/1995. 

2. Με την υπ’ αριθ. 6/2010 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης και τακτοποίησης 

ιδιοκτησιών των οδών Αγ. Αθανασίου – Βλαχάκη – Σαλαμίνος, το από  

20-10-2010 τοπογραφικό διάγραμμα με το συνημμένο κτηματολογικό πίνακα, που συνοδεύουν την 

παραπάνω πράξη αναλογισμού, τη με αριθ. πρωτ. 623/6-10-2011 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 

Λαμίας οι προκύπτουσες υποχρεώσεις  του Δήμου Λαμιέων προς την αιτούσα δικαιούχο της με 

αριθ. 8 ιδιοκτησίας Ε.Γ. ανέρχονται στο συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων 

τριακοσίων πενήντα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (176.650,50 + 2.699,75 = 179.350,25 ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένων και των επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων της, οι οποίες αναλύονται ως 

εξής :  

2.1. Για οικόπεδο το συνολικό ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων 

πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (176.650,50 ευρώ). 



Ειδικότερα : 5,82 τ.μ. + 1.213,60 τ.μ. + 105,38 τ.μ. + 21,07 τ.μ. + 12,98 τ.μ. = 1.358,85 τ.μ. 

χ 130,00 €/τ.μ. = 176.650,50 ευρώ. 

2.2. Για επιδικασθέντα δικαστικά έξοδα της αιτούσας συνολικά το ποσό των δυο χιλιάδων 

εξακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών ( 2.699,75 €), ήτοι : α) 50,00 ευρώ για 

την παράσταση και τα έξοδα του δικηγόρου της, 

β) 2.649,75 ευρώ για τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων, ποσοστό 1,50% επί  της 

καθορισθείσας αποζημίωσης (176.650,50 ευρώ χ 1,50% = 2.649,75 ευρώ). 

3. Η με αριθ. πρωτ. 40449/10-10-2019 γνωμοδότηση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 

δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων κ. Αργυρούλας Γ. Γιαννακοπούλου προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, η παραπάνω τιμή των εκατόν τριάντα (130,00) ευρώ ανά τετρ. μέτρο, που έκρινε 

το Μονομελές Εφετείο Λαμίας με την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφασή του, είναι συμφέρουσα για το 

Δήμο Λαμιέων καθόσον η αντικειμενική αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου ανέρχεται σε εκατόν 

είκοσι επτά (127,00) ευρώ ανά τετρ. μέτρο, υπολείπεται δηλαδή ελάχιστα από την καθορισθείσα 

τιμή. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ιγ΄ και παρ. 2 του 

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

4447/2016 και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/9-8-

2019) και με τη συνημμένη γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων κ. Αργυρούλας Γ. 

Γιαννακοπούλου, η λήψη απόφασης :  

Α) Για τη μη άσκηση αίτησης για τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης της 

απαλλοτριωθείσας με ΑΚΠ 8 ιδιοκτησίας της Ε.Γ. δυνάμει της αριθ. 

 

 

6/2010 πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη των οδών Αγ. Αθανασίου – Βλαχάκη – Σαλαμίνος.  

Β) Για την παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των 

επιδικασθέντων ποσών σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 98/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 

Λαμίας. 

                 

Λαμία,   8/10/2019                   

Η Δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων        

 
Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 

 

 

 

 



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35132 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
Αρ.Τηλ.: 22310 67033 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 

δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82841 του έργου: «εσωτερική οδοποιϊα Δήμου Λαμιέων» 

 

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 
      Στη Λαμία σήμερα την 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
 

α. Δήμητρα Σμπιλίρη, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ του Δήμου Δομοκού  ως Πρόεδρος, 
β. Λίτσα Παταργιά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Δήμου Μακρακώμης ως μέλος 
γ. Σπύρος Μαραζιάρης , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ΠΕ στη Δ.Τ.Ε./ΠΣΕ ως μέλος,  
 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ” του που συστάθηκε με την αριθμ. 163/11-06-2019 απόφαση 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση για την 
ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 
Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε: 
α) το από 12-07-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του κου Λέτσου Γεώργιου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο κοινοποίησε σε 
όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στη δημοπρασία, το 1ο Πρακτικό και τη με αρ. 
194/2019 (ΑΔΑ:6ΤΕΗΩΛΚ-7ΛΗ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων περί 
έγκρισης του 1ου Πρακτικού και ανακήρυξης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ » ως 
προσωρινού μειοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης.  
 
β) το από 07-08-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από τον 
 προσωρινό μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 
διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.  
Γ) η από 12-08-2019 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον προσωρινό 
μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 12-07-2019 μήνυμα της 
αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των πέντε 
(5) ημερών, ήτοι 17-07-2019 και ώρα λήξης 15.00 µ.µ., κατά της αρ. 194/2019 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της διακήρυξης.  
 



Εν συνεχεία, η πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α 82841 διαγωνισμού. Η 
πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.  
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 
προσωρινού μειοδότη «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» που υποβλήθηκε με την από 19-08-2019 αίτησή του, 
εντός της προθεσμίας των  τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.  
 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης «ΓΕΩΔΟΜΗ 
ΑΤΕ», όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 δεν 
είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και 
εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 
21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 

 
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» , με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 125152 και 
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και ογδόντα πέντε τοις εκατό (41,85%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

 
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 με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82841, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή του έργου του θέματος. 
  
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 82841 του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου 
Λαμιέων». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» , με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 125152 και 
ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα ένα και ογδόντα πέντε τοις εκατό (41,85%) 
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης 

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 στο 
ΕΣΗΔΗΣ.  

4) Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  30-09-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
     Λαμία 08/10/2019                  Λαμία 08/10/2019                           Λαμία 08/10/2019 
        Ο συντάξας                 ο πρ/νος τμήματος οδοποιϊας           ο διευθυντής υποδομών   
                                           & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων               & τεχνικών έργων 
 
   Λέτσος Γεώργιος                      Ρίζος Σωτήριος                            Τσώνης Δημήτριος 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.          Τοπογράφος Μηχανικός                    Πολιτικός Μηχανικός    
 



   

 

           
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

                                        

  

                                         
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση 3ου πρακτικού  διενέργειας  ηλεκτρονικού ανοικτού                       διαγωνισμού   
και  ανακήρυξη προσωρινού  αναδόχου για την προμήθεια  : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ» 

 

Στις 27/08/2019 διενεργήθηκε ο αριθ. 77604  ηλεκτρονικός ανοικτός  διαγωνισμός με 

σφραγισμένες  προσφορές  και  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την πλέον  συμφέρουσα   από 

οικονομική άποψη  προσφορά βάσει τιμής , για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 147.465,00€ , ο 

οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 30088/24-07-2019 διακήρυξη & την αριθμ.01/2019 Μελέτη 

της Δ/νσης   Παιδείας,   Δια  Βίου  Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού  . 

Με την αριθ.240/2019 Απόφαση της Οικον.Επιτροπής αποφασίστηκε :  

  Α. Η έγκριση του από 27/08/2019 1ου Πρακτικού  (Δικαιολογητικά συμμετοχής –Τεχνικές 

Προσφορές) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

 Β. Η έγκριση του από 29/08/2019 2ου Πρακτικού  (Ηλεκτρονική αποσφράγιση  Οικονομικής  

Προσφοράς   και   ανάδειξη   Προσωρινού   Αναδόχου)        διενέργειας                                  

ηλεκτρονικού ανοικτού  διαγωνισμού για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

Γ. Η ανάδειξη του φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με διεύθυνση 

ΟΔΟΣ Νο 5 , ΒΙΠΕ Λαμίας, 35 100 Λαμία , ΑΦΜ 095256598 ΔΟΥ Λαμίας,  ως προσωρινού 

αναδόχου  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»,  όπως περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 30088/24-07-2018 

Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 01/2019 Μελέτη της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης , 

Πολιτισμού  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις 

τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  συμφέρουσα από οικονομική άποψη , βάσει τιμής ως εξής: 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

 (α) (β) (γ)=α*β (δ) (ε)=γ*δ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΓΕΥΜΑ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΤΗ 

145 300 43.500 2,89 125.715 

   ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 125.715 

   ΦΠΑ 13% 16.342,95 

   ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 142.057,95 

 

    Η απόφαση της Οικον. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια  

απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο  πρόσκληση  αποσφράγισης  δικαιολογητικών κατακύρωσης  

(αρ.πρωτ. 39354/30-09-2019). 

 Ο προσωρινός ανάδοχος  υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικά και κατέθεσε τον αντίστοιχο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου ( 

αριθμ.πρωτ.39322/30-09-2019) . 

   Η Επιτροπή στην  συνεδρίασή της την   01/10/2019 προχώρησε στην αποσφράγιση του 

φακέλου και στη μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν . Kατόπιν , στις 02/10/2019, 

03/10/2019 & 07/10/2019,   προχώρησε   στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης  που είχαν  προσκομιστεί   σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στη  διακήρυξη.  Κατά  τη   

διάρκεια    του   απαιτούμενου 

ελέγχου τα μέλη τοποθετήθηκαν ως εξής :  

Η αν/πληρώτρια πρόεδρος της Επιτροπής Σεϊμένη Αικατερίνη : «Κατά  τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   διαπίστωσε τα εξής : 

- Σύμφωνα  με το 2.2.7 άρθρο της διακήρυξης το προσκομισθέν  πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 

το οποίο είναι ξενόγλωσσο και  προσκόμισε ο υποψήφιος ανάδοχος «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  

ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  πάσχει νομιμότητας εφόσον η μετάφρασή του  είναι μη προσήκουσα ( μη 

έγκυρη σφραγίδα  και μη πιστοποίηση της δικηγόρου για επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας) και 

αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και  ειδικά στον  κώδικα των Δικηγόρων (άρθρο 36 , Ν. 

4194/2013/ΦΕΚ 208/27-9-2013 τ.Α). Η ανωτέρω διαπίστωση στοιχειοθετείται  λαμβάνοντας υπόψη 

και τα αντίστοιχα άρθρα της διακήρυξης :  

α. το    άρθρο 2.2.7  «Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας», κατά το οποίο  ο προσωρινός 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται από 

τη διακήρυξη, καθώς και β. το  2.1.4  άρθρο της διακήρυξης «Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 

κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας  είτε από  πρόσωπο  κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 

οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο». 



  Επίσης , σύμφωνα με το άρθρο 91 και 102 του Ν. 4412/16 , η αναθέτουσα αρχή έχει 

δικαίωμα να ζητά μόνο κατά την αίτηση συμμετοχής και κατά την κατάθεση τεχνικής ή οικονομικής 

προσφοράς  διευκρινίσεις ασαφειών ή συμπληρώσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες αποσαφηνίσεις 

δεν πρέπει να δηλώνουν  ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα  ή άνιση 

μεταχείριση . 

Κατόπιν των ανωτέρω δεν αποδέχομαι  το πιστοποιητικό  OHSAS 18001:2007  ως έγκυρο  

και εισηγούμαι τη μη κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  

LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς της αν/πληρώτριας πρόεδρου της Επιτροπής  κας Σεϊμένη 

Αικατερίνης έχουμε να σημειώσουμε τα εξής: 

Το πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001 : 

2007, έχει εκδοθεί και έχει μεταφραστεί κατά το χρόνο εκδόσεώς του από τον αρμόδιο φορέα 

εκδόσεως, ήτοι την “TUV AUSTRIA”.   

Ακριβές και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν λόγω δικαιολογητικού υποβλήθηκε από την 

εταιρεία  “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” εκ του πρωτοτύπου, το οποίο 

(πρωτότυπο έγγραφο) εκδόθηκε συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα με την ταυτόχρονη αντίστοιχη 

μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα από τον αρμόδιο φορέα.  

Κατόπιν των ανωτέρω το εν λόγω πιστοποιητικό δεν πάσχει νομιμότητας λόγω μη 

προσήκουσας μεταφράσεως (εφόσον η μετάφραση έχει γίνει από τον φορέα εκδόσεως και όχι από 

δικηγόρο). Ο δικηγόρος επικύρωσε μόνο και δεν μετέφρασε το πιστοποιητικό το οποίο ήταν 

συνταγμένο στην αγγλική γλώσσα και είχε μεταφραστεί από τον ίδιο τον φορέα την TUV. Έτσι ως 

ένα ενιαίο έγγραφο επικυρώθηκε σύμφωνα με το Νόμο, βεβαιώνοντας τούτο στο τέλος του 

φωτοτυπικού αντιγράφου θέτοντας την σφραγίδα και την υπογραφή του δικηγόρου. 

 

 

 

          Το μέλος της επιτροπής  Χριστοδουλιάς Βασίλειος  τοποθετούμενος προέβη στις κάτωθι 

διαπιστώσεις: 

α) Όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα 2.2.9.2 - παράγραφος Β.5 & B.9, (σελίς 15 & 16 αντίστοιχα) της 

διακήρυξης: 

1) Το κατατεθέν σχέδιο HACCP (όπου HACCP: Ανάλυση Κινδύνων κ’ Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), μη 

περιλαμβάνον τα προβλεπόμενα εκ του (ΕΚ) 852/2004 στοιχεία (ενδεικτικά: όνομα υπευθύνου 

HACCP, Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, ενημερώσεις-έλεγχοι περί εγκυρότητος κ’ επάρκειας σχεδίου), δεν 

συνιστά αποδεικτικό στοιχείο συμμόρφωσης της εταιρείας με το HACCP. 

2) To πιστοποιητικό ISO 22000 είναι απλό φωτοαντίγραφο, μη επικυρωμένο ως πρέπει, αλλά ούτε 

και συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση. 

3) Το πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007, είναι απλό φωτοαντίγραφο, μη επικυρωμένο ως πρέπει, 

μεταφρασμένο μη σύμφωνα με το άρθρ. 36 ν. 4194/2013 (κώδικας δικηγόρων). 



 β) Όσον αφορά τα αποδεικτικά μέσα 2.2.9.2- παράγραφος Β.1.β, (σελίς 14) της διακήρυξης: 

Στην κατατεθείσα ένορκη βεβαίωση (αρθρ. 43 ν.4605/2019), αντί της υπεύθυνης δήλωσης 

(διακήρυξη), γίνεται λόγος για δύο παραβάσεις του εργατικού νόμου, γενόμενες μήνα Μάϊο του 2017 

και 2018 αντίστοιχα, αμφότερες να αφορούν τροποποίηση ωραρίου με τα βεβαιωμένα πρόστιμα να 

καταβάλλονται άμεσα από την εταιρεία. 

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, θα έπρεπε να είναι ενημερωμένο το ΤΕΥΔ  (δικαιολογητικό 

συμμετοχής ως προκαταρκτική απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού, αντικαθιστώντας 

την υποχρέωση υποβολής των αντίστοιχων δικαιολογητικών στα πρώτα στάδια διεξαγωγής του 

διαγωνισμού), στο προβλεπόμενο σχετικό πεδίο (ΤΕΥΔ-παράρτημα Γ της διακήρυξης-Μέρος ΙΙΙ-Γ, 

σελίς 10). 

         Μετά τα παραπάνω  δεν συναινώ  υπέρ της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προσωρινό 

ανάδοχο «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS Aνώνυμη Εταιρεία », θέτοντας  την οικ. Επιτροπή ενώπιον του 

αρθρ. 106 του ν. 4412/2016 (ματαίωση διαδικασίας). 

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς του μέλους της επιτροπής κου  Χριστοδουλιά Βασιλείου  

έχουμε να σημειώσουμε τα εξής: 

α)1) Σε ότι αφορά το "Σχέδιο HACCP, η πρώτη στήλη του Πίνακα αναφέρεται ακριβώς 

στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (CCPs), ένα προς ένα, ανάλογα με τη φύση του Κινδύνου που πιθανόν 

εγκυμονεί και σε ποιο στάδιο της Παραγωγικής Διαδικασίας αντιστοιχεί (Οριζόντιες Γραμμές). Σε ότι 

αφορά το HACCP (διαπιστευμένος Φορέας του ΕΣΥΔ, περιοδικός έλεγχος), είναι απολύτως 

επαρκές από τη στιγμή που περιλαμβάνεται - ενσωματώνεται στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000.  

2) Σε σχέση με το πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ ISO 22000 : 2005 (Κατ. Ε, CII) και παρά τα αντιθέτως ισχυριζόμενα από το μέλος της 

επιτροπής, Βασίλειο Χριστοδούλια, ότι πρόκειται για απλό φωτοαντίγραφο και μη επικυρωμένο 

όπως πρέπει, αποτελεί αυταπόδεικτο γεγονός ότι το εν λόγω πιστοποιητικό υποβλήθηκε από την 

εταιρεία  “ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επίσημα επικυρωμένο, όπως τούτο 

προκύπτει από το ίδιο το έγγραφο από την φέρουσα την σφραγίδα της επικύρωσης και την 

υπογραφή δικηγόρου. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (ΑΠ 1094/2006, ΑΠ 902/2006, ΑΠ 1421/2013, 

ΕφΔωδ 32/2011, ΕφΘεσ 1027/2010, ΜΠΛαμ 102/2015, ΜΠρΡοδ 41/2011, ΜΠρΑΘ 1258/2008, ΕΦ 

ΛΑΡ 121/2016, ΕΦ ΛΑΜ 117/2018 δημοσιευμένες στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Νόμος): 

«......κατά το άρθρο 449 παρ. 2 του ΚΠολΔ, φωτοτυπίες εγγράφων έχουν αποδεικτική 

δύναμη ίση με το πρωτότυπο, εφόσον η ακρίβειά τους βεβαιώνεται από πρόσωπο που είναι κατά 

νόμο αρμόδιο να εκδίδει αντίγραφα ήτοι από δικηγόρο ή άλλη αρμόδια αρχή (36 παρ. 2 στοιχ. β Ν. 

4194/2013, 14 Ν. 1599/1986). Η φωτοτυπία αποτελεί ακριβή απεικόνιση του φωτοτυπουμένου 

εγγράφου. Επικυρωμένη, δε, φωτοτυπία σημαίνει απεικόνιση του φωτοτυπουμένου εγγράφου και 

επί πλέον βεβαίωση ότι η απεικόνιση είναι ακριβής. Αν το φωτοτυπούμενο έχει ή όχι το χαρακτήρα 

πρωτοτύπου εγγράφου κρίνεται από το δικαστήριο και όχι από το βεβαιώνοντα τη γνησιότητα της 



φωτοτυπίας (ΑΠ 1094/2006 ό.π., ΕφΛαρ 22/2018 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕφΛαρ 351/2010 ΤΝΠ 

Ισοκράτης)....». 

3) Δόθηκαν σχετικές διευκρινήσεις αναφορικά με τους ισχυρισμούς της αν/πληρώτριας 

πρόεδρου της Επιτροπής  κας Σεϊμένη Αικατερίνης.  

β) Σύμφωνα με την παρ.2 άρθρου 18 του Ν.4412/2016 «Κατά την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του προσαρτήματος 

Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 

των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.» Στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή 

Διαγωνισμού όφειλε, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 18 του 

Ν.4412/2016 και να κάνει αποδεκτή ή όχι την προσφορά του οικονομικού φορέα, να διερευνήσει εάν 

οι αναφερόμενες παραβάσεις του εργατικού νόμου, αφορούσαν στην εκτέλεση δημοσίων ή μη 

συμβάσεων, και να αποφανθεί έτσι για το ενημερωμένο ή μη του εντύπου ΤΕΥΔ ( σχετ. και η 

Απόφαση 295/2018 του Τμήματος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Συνεπώς ο ισχυρισμός του κου 

Χριστοδουλιά Β., δεν είναι τεκμηριωμένος.    

 

Το μέλος της Επιτροπής κ. Αικ.Τσαδήμα τοποθετήθηκε ως εξής : «Ως προς το αντίγραφο 

πιστοποιητικού OHSAS 18001:2007, διατυπώνω την επιφύλαξή μου . Πλην όμως θεωρώ ότι η εν 

λόγω παρατυπία, που αναφέρεται παραπάνω, μπορεί να εκληφθεί ως ήσσονος σημασίας με 

δεδομένο ότι ο διαγωνισμός δεν έχει τα στοιχεία του ανταγωνισμού και ουδόλως βλάπτεται η ουσία 

της διαδικασίας. Για τους παραπάνω λόγους και για την έγκαιρη περαίωση του διαγωνισμού 

εισηγούμαι την κατακύρωση του διαγωνισμού στον οικονομικό φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  

ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

Οι ισχυρισμοί του μέλους της επιτροπής κας Τσαδήμα Αικατερίνης, παρατίθενται ως έχουν. 

 

 
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

 
             Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 08-10-2019   3ο  Πρακτικό  της 

Επιτροπής Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών για  το έτος  2019 , που αφορά στην    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ»,  και  προτείνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 3 του Ν.4623/09-08-2019 ,  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν,  και   τους όρους της διακήρυξης, η λήψη απόφασης για:  

 



 
  Α.  Την έγκριση του από 08/10/2019 3ου Πρακτικού  (‘Έλεγχος Δικαιολογητικών- Κατακύρωση 

αποτελέσματος) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοιχτού  διαγωνισμού για την   «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ». 

 

 Β.  Την κατακύρωση στον  φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με 

διεύθυνση ΟΔΟΣ Νο 5 , ΒΙΠΕ Λαμίας, 35 100 Λαμία , ΑΦΜ 095256598 ΔΟΥ Λαμίας, της 

προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ  γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 

345 έως 374) του Ν. 4412/2016. 

 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 364 του Ν.4412/2016 

και το άρθρο 3.4 της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και 

η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. 

 

 

                  

 

 
 

  
            Λαμία11 /10/2019      Λαμία 11/10/2019                 Λαμία 11/10/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Λαμία…………… 

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λαμία…………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 
Συνημμενα: 
Το από 08/10/2019 πρακτικό 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

           
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Π ρ ο ς  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
ΘΕΜΑ :  «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 22682/04-06-2019 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:« ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ. 
        
Στις 03/04/2019 διενεργήθηκε ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 
βάσει τιμής, για την προμήθεια: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», 
προϋπολογισμού 85.057,25€, (με προαίρεση 20% & ΦΠΑ 13%). Οι όροι του διαγωνισμού 
περιλαμβάνονταν  στην  αρ. πρωτ.: 9691/06-03-2019 διακήρυξη, (αρ. 11/2019 μελέτη της Δ/σης 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας) και καταρτίστηκαν με την αριθ. 67/05-03-2019 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε μια (1) προσφορά του οικονομικού 
φορέα: «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» και συντάχθηκαν τα αντίστοιχα πρακτικά. Με την αρ. 
159/28-05-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση  η 
προμήθεια: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)» και υπογράφηκε η αρ. 
πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβαση ποσού 53.482,81 ευρώ, με ΦΠΑ 13%, χωρίς προαίρεση ή 
64.179,55 ευρώ, με ΦΠΑ 13% και προαίρεση 20%, με διάρκεια ισχύος για ένα (1) έτος από την 
υπογραφή της.  
Με το αρ. πρωτ.: 37594/19-09-2019 έγγραφό της η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γνωστοποίησε στο τμήμα προμηθειών-
αποθήκης  ότι διορίστηκαν σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δήμου μας τριάντα 
οκτώ (38) υπάλληλοι, με ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο, βάσει της 
προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και είναι δικαιούχοι μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.). Οι 
εργαζόμενοι αυτοί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ με αριθμ. 43726/07-06-2019 (ΦΕΚ 
2208/08-06-2019 τεύχος Β), είναι επίσης δικαιούχοι της παροχής γάλακτος.  
Επίσης με το αρ. πρωτ.: 40631/07-10-2019 έγγραφό της η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης γνωστοποίησε στο τμήμα προμηθειών-
αποθήκης, ότι πενήντα (50) υπάλληλοι, με ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο ανωτέρω 
έγγραφο, κατέστησαν εκ των υστέρων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43726/07-06-2019 ΚΥΑ, 
δικαιούχοι των ειδών ατομικής προστασίας και παροχής γάλακτος. Τα ονόματα των υπαλλήλων 
αυτών δεν συμπεριλαμβάνονταν στους αρχικούς δικαιούχους, σύμφωνα με το προγενέστερο ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.  
Τα ανωτέρω έγγραφα της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών  του 
άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ.  
67/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων με το αρ. πρωτ.: 41239/10-10-2019 
έγγραφο του τμήματος προμηθειών-αποθήκης.   
Στο άρθρο 4.5. της αρ. πρωτ.: 9691/06-03-2019 διακήρυξης για την προμήθεια: «ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», προβλέπεται ότι «Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 



γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 20% τη συνολική 
ποσότητα της προμήθειας, για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση πρόσληψης επιπλέον 
προσωπικού». 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης για την προμήθεια: 
«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»: «Η σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μέχρι 20% τη συνολική 
ποσότητα της προμήθειας, για την κάλυψη αναγκών σε περίπτωση πρόσληψης επιπλέον 
προσωπικού με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού τιμήματος, (δικαίωμα προαίρεσης)». 
Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης 
ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης. Τα δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με μονομερή 
δήλωση (απόφαση) της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Η 
ενεργοποίηση των δικαιωμάτων προαίρεσης κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να καλυφτούν οι 
επιπλέον προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για παροχή γάλακτος στους 
δικαιούχους εργαζόμενους. Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των δικαιωμάτων προαίρεσης δεν 
θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.  
Οι ποσότητες γάλακτος και τα αντίστοιχα ποσά που διαμορφώνουν τη δαπάνη λόγω δικαιωμάτων 
προαίρεσης απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

α/α 
ΕΙΔΟΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜ. 
ΜΟΝ. 

(€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

ΦΠΑ 
13% 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 

1 

Νωπό 

παστεριωμένο 

γάλα 

αγελαδινό 

πλήρες ή 
ελαφρύ  

  
lt 

20.6063.0001 11.405 0,83 9.466,15 1.230,59 10.696,74 

ΣΥΝΟΛΟ 
     

 
    Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών  συνήλθε στο  
Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμιγκ και Ερυθρού  Σταυρού την   11/10/2019  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ. και  γνωμοδότησε, για την λήψη απόφασης περί  τροποποίησης της 
αριθ 22682/04-06-2019 σύμβασης για την προμήθεια: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ), ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης και για όλα τα ανωτέρω 
συντάχθηκε το αντίστοιχο πρακτικό.  
      Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 11/10/2019 πρακτικό της 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 
22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας: «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», ενεργοποιώντας τα δικαιώματα προαίρεσης και προτείνεται,  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1η  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις 
διατάξεις του Ν. 4412/2016, η λήψη απόφασης για: 
 

1. Έγκριση του από 11/10/2019 πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
προμηθειών, για τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης προμήθειας: 
«ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)», ενεργοποιώντας τα 
δικαιώματα προαίρεσης 

2. Τροποποίηση της αρ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβασης (σύμφωνα με το άρθρο 10 
αυτής), ανάμεσα στο Δήμο Λαμιέων και στον «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», 
όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, που αφορά στην προμήθεια: ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ). Η τροποποίηση θα γίνει ενεργοποιώντας τα δικαιώματα 



προαίρεσης ποσού 10.696,74 ευρώ, με ΦΠΑ 13% και κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να 
καλυφτούν οι επιπλέον προκύπτουσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για παροχή 
γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους. Το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των 
δικαιωμάτων προαίρεσης δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Η 
δυνατότητα τροποποίησης είναι επιτρεπτή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α 
του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 και επίσης προβλέπεται από τους όρους διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. πρωτ.: 22682/04-06-2019 σύμβαση όπως αυτή είχε αρχικά υπογραφεί. 
 

 
      
            Λαμία 11/10/2019      Λαμία 11/10/2019                 Λαμία 11/10/2019 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

Λαμία…………… 

                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λαμία…………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
Συνημμενα: 
Το από 11/10/2019 πρακτικό 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


