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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
τ ο υ  

ΑΝ Τ Ι Δ Η Μ ΑΡ Χ Ο Υ  
κ .  Σ τ α σ ι ν ο ύ  Π α ν α γ ι ώ τ η   

Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 

 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ 

« Δομές και Διαδικασίες Υποστήριξης Παιδαγωγικών & Κοινωνικών Προβλημάτων 
Παιδιών και Γονέων » 

 

  

Τα κοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήματα καθώς και η  παιδική κακοποίηση στην 

όποια έκφανσή της  ( σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική, λεκτική, εκφοβισμός, οικονομική 

ένδεια,  παραμέληση κ.α.) είναι θέματα  που παρουσιάζουν ανησυχητικά αυξημένα 

ποσοστά. 

Υποθέσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν , αλλά 

αναρωτιόμαστε και πόσες άλλες υπάρχουν που παραμένουν «προστατευμένες» πίσω 

από κλειστές πόρτες και κλειστά στόματα. Πολλές  περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών ή 

παιδιών με σοβαρά κοινωνικά ή  παιδαγωγικά προβλήματα παραμένουν χωρίς διάγνωση, 

προστασία και αντιμετώπιση. Για να αντιμετωπιστούν ορθά είναι απαραίτητη η σωστή 

ενημέρωση και εκπαίδευση γονέων, δασκάλων, παιδαγωγών, ιατρών , συμβούλων 

ψυχικής υγείας, αστυνομίας,  τοπικών κοινοτήτων , «γειτονιάς» και  κοινωνικών 

υπηρεσιών  στην αναγνώριση των συμπτωμάτων και  στην έγκαιρη αντιμετώπιση ή 

παραπομπή.  Επομένως, η ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την πρόληψη , 
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παρέμβαση και  ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού είναι κάτι παραπάνω από 

αναγκαία. 

Θεωρούμε , ότι η ενημέρωση για :α)  τις   Κοινωνικές  Δομές  που λειτουργούν στο  

Δήμο μας, β) τις Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό και 

νομικό επίπεδο και γ) τις διαδικασίες   υποστήριξης ή παραπομπής  παιδαγωγικών , 

κοινωνικών προβλημάτων καθώς και παραμέλησης παιδιών στην περιοχή μας, θα 

βοηθούσε τον γενικό πληθυσμό τόσο στην ανίχνευση  κάθε πιθανής «υποψίας»  όσο και 

στην ορθότερη αναφορά περιστατικού.    

Για το λόγο αυτό, προτείνουμε τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα : « Δομές και 

Διαδικασίες Υποστήριξης Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Προβλημάτων  Παιδιών και 

Γονέων» σε συνεργασία με τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, την Περιφερειακή 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας , τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , το Κέντρο Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Φθιώτιδας και την Αστυνομική Διεύθυνση 

Φθιώτιδας . 

Οι δαπάνες αφορούν στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που σχετίζονται με την 

υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων , ομάδων πληθυσμού που απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό, προαγωγή υγείας & πρόληψης κ.α. 

 

Το αναμενόμενο κόστος της ημερίδας  υπολογίζεται στα  450,00€ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 13%, και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001  «Δαπάνες 

οργάνωσης δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα », έτους 2019 και αφορά  : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ  
1 Μπουφέ - καφέ 450€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικαταστάθηκε 

από την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν. 4625/19 ( ΦΕΚ 139/31.08.2019 τεύχος 

Α’)  

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/06 , περίπτωση ε’. 
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3. Την αναγκαιότητα ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε 

θέματα που αφορούν στις μορφές κακοποίησης ή στον  εντοπισμό κοινωνικών 

και παιδαγωγικών προβλημάτων καθώς και στον τρόπο προσέγγισης & 

διερεύνησης οποιασδήποτε πιθανής υποψίας ή αναφοράς περιστατικού  

προβλημάτων, κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών.   

                                               

 

                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
 

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα   : « Δομές και 

Διαδικασίες Υποστήριξης Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Προβλημάτων  Παιδιών και 

Γονέων» , την Πέμπτη   31 Οκτωβρίου 2019 & ώρα 09:00 έως 13:30   στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11), ύψους 450€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

13% που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001  «Δαπάνες οργάνωσης δραστηριοτήτων 

κοινωνικού χαρακτήρα». 

 

 
 
 
Λαμία, 24/10/2019                        Λαμία, 24/10/2019                    Λαμία, 24 /10/2019                                           
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                    Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Λαμία, 24/10/2019 

 

                                                                                              Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
                                                                                            ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
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κ.  ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ -ΛΑΜΙΑ 
Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού                   
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(ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ                                           
                             
 
  ΘΕΜΑ:   Eισήγηση   αλλαγής  σκοπού  &  διάθεσης  οικονομικών   ενισχύσεων    
άπορων  μαθητών    «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ»  Υ/3ΟΥ ΓΕΛ  «ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ»  
-αυτοτελούς   διαχείρισης  Δήμου  Λαμιέων . 
 
  ΣΧΕΤ.:   1.   ΔΙΑΘΗΚΗ  Νο 23744/2-6-1899  ΤΟΥ   ΔΙΑΘΕΤΗ 
                  2.   ΑΝΑΓΚ. ΝΟΜΟΣ   2199/1939 
                   3.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   3190/2001 
                   4.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ   9524/2002 
                   5.   ΓΝΩΜ. 433/2013 ΝΣΚ /ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
                   6.   Ν.4182/2013 ΑΡΘΡ. 10  «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  »-
ΕΡΜΗΝΕΙΑ  ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΠΡΑΞΕΩΝ  -ΜΕΤΑΒΟΛΗ  ΣΚΟΠΟΥ  
                   7.   Ν.4182/2013 ΑΡΘΡ. 52 παρ. 2  «ΚΩΔΙΚΑΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  
ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ »- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ    
                   8.   Ν.4182/2013 ΑΡΘΡ. 56  «ΚΩΔΙΚΑΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ  »-
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  
                                         
               
                 Σύμφωνα με  την  από  2-6-1899 ιδιόγραφη  διαθήκη του  « Νικολάου  Κων/νου 

ή  Μουστάκα  »  , τον αναγκαστικό  νόμο 2199/1939 , τις αποφάσεις του Εφετείου 
Αθηνών  3190/2001 & 9524/2002 , την μεταβίβαση της κινητής και  ακίνητης  σχολικής 

περιουσίας   στους ΟΤΑ ( άρθ.5  ν.1894/1990 και  31 του ν.2009/2002 ),  αλλά και  σε 
εφαρμογή  του ν. 4182 /2013 , η διαχείριση του  παραπάνω  κληροδοτήματος  περιήλθε  

στον Δήμο Λαμιέων  που ασκεί  όλες εκ του νόμου  ενέργειες  για την εκπλήρωση των 
σκοπών  του Διαθέτη .  

                  
               Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 3190/2001 , απόφαση του  Εφετείου Αθηνών , 

διευκρινίζεται  ότι  η  επωφελέστερη αξιοποίηση της ταχθείσας περιουσίας  γίνεται με 
την  διάθεση των κάθε είδους προσόδων του κληροδοτήματος  για : 

 α)  την κάλυψη των λειτουργικών  αναγκών του εκπαιδευτηρίου  που στεγάζει το 3ο 
Ενιαίο Λύκειο Λαμίας(ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ),  
β)  την αγορά σχολικών επίπλων και εποπτικών μέσων διδασκαλίας (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ) 

 γ) την οικονομική ενίσχυση των απόρων μαθητών (ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ)  και  
δ) την χορήγηση χρηματικών βραβείων σε άριστους μαθητές του Λυκείου (Μουστάκεια 

Βραβεία ). 
 

               Η μέχρι σήμερα εκτέλεση  των σκοπών , επαναφέρει  την  ανάγκη  ακριβούς  
επαναπροσδιορισμού   του  (γ) σκοπού  και  πιο συγκεκριμένα  της  μορφής   των 

οικονομικών  ενισχύσεων  και  της κατηγορίας  των δικαιούχων . Και αυτό λόγω  της  
 



μεγάλης  οικονομικής κρίσης  ,  που διεύρυνε   σημαντικά  τον   αριθμό  των  δυνητικά 
δικαιούχων ,  καθιστώντας  δύσκολη  και  την διαχείριση επιλογής  των υποψηφίων.  

 
               Προκειμένου  λοιπόν , να καταστεί  σαφέστερη  και  πρακτικά  χρήσιμη  η  

παροχή των οικονομικών ενισχύσεων  , προτείνεται  η αλλαγή του σκοπού  ως  εξής : 
 

               «Οικονομικές  ενισχύσεις ,   Άπορων   Μαθητών  Λυκείου , που 
αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερα  προβλήματα  ( οικογενειακή κατάσταση –ασθένειες-
σημαντική οικονομική ανέχεια  κλπ.) ,  μετά  από πρόταση  του Συλλόγου  
Καθηγητών  του Σχολείου- 3ου ΓΕΛ  Λαμίας- ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ ». 
 
                Η  παρούσα  απόφαση θα τύχει  και  της  έγκρισης   του  Δημοτικού  
Συμβουλίου  Λαμίας , Αρμόδιου   Διαχειριστή του Κληροδοτήματος  Αυτοτελούς 
Διαχείρισης  « 3ου ΓΕΛ  Λαμίας- ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ » , προκειμένου να  υποβληθεί  Αίτηση 

προς το Αρμόδιο  Εφετείο  ( Άρθρο   825  Κ.Π.Δ  ) ,για την λήψη  σχετικής  
γνωμοδότησης  .  
 

 
 

               
  ΣΥΝ.     8                                                                         Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                         Προς  την        

ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

Κ. ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ -ΛΑΜΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού                   

Τηλέφωνο: 22313-51053                                                                                                                                                                      

(ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ) 

                                                                       

 

      ΘΕΜΑ:   Εισήγηση  για  απ ευθείας  ανάθεση    διενέργειας  εκτίμησης-τεχνικής 

περιγραφής – έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού – καθορισμός   αμοιβής  

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ –Υ/3ΟΥ ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ» -αυτοτελούς   διαχείρισης ».  

 

             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ  αριθμ.185/10-9-

2013 τ. Α΄) «Κώδικα  κοινωφελών  περιουσιών, σχολαζουσών  κληρονομιών  και  λοιπές 

διατάξεις », περιουσία η οποία  καταλείπεται  σε υφιστάμενα  ιδρύματα, σωματεία , 

οργανισμούς   τοπικής  αυτοδιοίκησης   και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο 

σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς   και είναι  διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το 

υφιστάμενο   νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης , 

αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου «ως 

κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης¨». Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η συγχώνευση 

της  καταλειπόμενης  κοινωφελούς περιουσίας με την περιουσία του διοικούντος νομικού 

προσώπου, αυτό  δε υποχρεούται να διοικεί  και να διαχειρίζεται την περιουσία αυτή  

υπό αυτοτελή διαχείριση, διακεκριμένη της λοιπής περιουσίας του, στη βάση ιδίου 

προϋπολογισμού . 

 

              Σύμφωνα με τα παραπάνω  ,  ο Δήμος  Λαμιέων  αποτελεί  τη  Διαχειριστική 

επιτροπή  του  προαναφερόμενου  κληροδοτήματος  , ο οποίος προβαίνει σε όλες 

ανεξαιρέτως τις πράξεις διαχείρισης  που αρμόζουν στη φύση της περιουσίας τους, ως 

Kεφαλαίου   Αυτοτελούς  Διαχείρισης . 

 

            Τμήμα  της  καταληφθείσης  περιουσίας  του παραπάνω  κληροδοτήματος  αποτελεί 

Ισόγειο  κατάστημα  49τμ,  πατάρι 24 τμ  και  υπόγειο 43 τμ   , επί  της οδού Καλύβα 

Μπακογιάννη  12  στην Λαμία (απέναντι  από το  Ηρώο  Αθαν. Διάκου ) .  

 

            Το ακίνητο  είναι  κατασκευής  του  1950 , δεν έχει τύχει σοβαρών  παρεμβάσεων  και  

η  παλαιότητά του  χρήζει  ελέγχου  στατικότητας  , αλλά  και  γενικότερης   διερεύνησης   

προκειμένου  να   αξιοποιηθεί ,  πιθανά  στο μέλλον  , με διαφορετικό τρόπο . 

 

              Κατά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  του Κληροδοτήματος 2019, με πράξη 

300/21610/13-2-2019 , της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος , έχει 

εγκριθεί για τον σκοπό αυτό  κονδύλι  € 800 .-( οκτακοσίων  ευρώ)  για το  έτος 2019. Η 

δαπάνη  ενεγράφη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων  με κωδ. 00.6739.0021 ( Έξοδα 

Συντήρησης Περιουσίας  Κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ». 



 

 

 

 

 

           Σύμφωνα με τα παραπάνω,  ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ    η λήψη απόφασης  για  απευθείας 

ανάθεση  στον  Πιστοποιημένο   Εκτιμητή   κ. ΓΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ  , ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΠΙΣΤ.ΕΚΤ. : 711, 

για λογαριασμό  του ΔΉΜΟΥ Λαμιέων , ως Διαχειριστή  του κληροδοτήματος  

«Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ » ,   για  διενέργεια  Τεχνικής   Έκθεσης  Ακινήτου, Τεχνική Περιγραφή του 

και  Έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού , του  ακινήτου  που περιγράφηκε  παραπάνω. 

 

          Η αμοιβή καθορίζεται  στο ποσό των  € 600 (εξακοσίων  ευρώ )  πλέον  ΦΠΑ  24% , 

(σύμφωνη  με την συνημμένη  προσφορά )  ,ποσό που κρίνεται εύλογο  σύμφωνα με τις  

επικρατούσες  τιμές  ,  ύστερα  από  σχετική  έρευνα  της  αγοράς. 

 

            Η  παρούσα  απόφαση θα τύχει  και  της  έγκρισης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

Λαμίας , Αρμόδιου   Διαχειριστή του Κληροδοτήματος  Αυτοτελούς Διαχείρισης .  - 

               

 

 

 

 

 

 

 

  ΣΥΝ.  1   ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                           Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                                                                                                         ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Γιωργος Λετσος  
Τηλ.: 22313-51077 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail:  
 
 

Εισήγηση 
προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου  προσωρινής παραλαβής του έργου: 
             «Προσαρμογή φρεατίων στη στάθμη των οδών ». 

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

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του 
άρθρου 10 του Ν.4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των 
δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη 
απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου  προσωρινής  
παραλαβής του έργου «Προσαρμογή φρεατίων στη στάθμη των οδών  ». 
 
1. Ιστορικό   

 Το έργο κατασκευάσθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 49 /2018 μελέτη που θεωρήθηκε 
αρμόδια την  9 – 8 – 2017. 

 
 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις ΔΠ . με ποσό 40,000,00 € και 

Κ.Α. 30.7333.0039 στον προϋπολογισμό του Δήμου. 
 
 Το έργο εκτελέστηκε με εργολαβία μετά από Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 475 /2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 Την 31 μηνός Ιανουαρίου  2019 υπογράφτηκε η αριθμ. 4236 σύμβαση με τον 
ανάδοχο Γώγο Παναγιώτη   , για ποσό  28,848,09  €. 

 
 Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν έως την 26-11-2019  

 

 Το έργο περαιώθηκε την 12-9-2019   
 
 
2.  Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής  

Το πρωτόκολλο προσωρινής   παραλαβής υπεγράφη στις 16-10-/2019 από την 
επιτροπή που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 350/2019 (ΑΔΑ: 6ΕΜ0ΩΛΚ-69Η ) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων.  

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
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Η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής  παραλαβής του έργου: «Προσαρμογή 
φρεατίων στη στάθμη των οδών», αναδόχου Γώγου Παναγιώτη . 

 
 

Λαμία, 21 – 10 – 2019 
Ο συντάξας 

 
 
 
 

Γεώργιος Λέτσος 
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

Λαμία, 21 – 10 – 2019 
Ο Προϊστάμενος 

 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία, 21 – 10 – 2019 
       Ο Δ/ντής Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 

Δημήτριος Ταώνης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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                                                                            ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Είδος Πράξης: Λοιπές κανονιστικές Πράξεις 
     ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                            Θεματική Ενότητα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 
       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
Αρμόδιος υπάλληλος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 2231351082 
e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 

Εισήγηση 
προς 

την οικονομική επιτροπή 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κοινοτικού 

καταστήματος Ελευθεροχωρίου»  
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την απρ. 9α του άρθρου 
10 του Ν. 4825/2019 περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής των δήμων («Στις 
συμβάσεις  ….εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»),  τίθεται 
υπόψη σας η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου» προϋπολογισμού μελέτης 25.000,00€  € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου τίθενται τα εξής:   
 
          Ιστορικό: 

 Η αριθμ. 33/2018 μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων 
του Δήμου Λαμιέων με προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται σε 25.000,00 Ευρώ 
μαζί με το ΦΠΑ. 

 Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις  04-09-2018, όπου μειοδότης αναδείχτηκε ο 
Στεργιόπουλος Χρήστος,  με ποσοστό έκπτωσης 56,81% επί των τιμών του 
τιμολογίου. 

 Με την 383/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων έγινε η 
έγκριση του 1ου πρακτικού. 

 Με την αριθμό 430/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων 
εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό για το υπ’ όψη έργο – κατακύρωση αναδόχου. Την 05-12-
2018 υπογράφτηκε η σύμβαση ποσού 10.798,27 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

 Εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. με την αρ. 272/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  
 Για το έργο εκδόθηκε η από 03-09-2019 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με 

την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 
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   Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 

 Με την αριθμ. Πρωτ. 348/2019 (ΑΔΑ: ΩΦ17ΩΛΚ-ΠΣΠ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του δήμου Λαμιέων, συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του 
παραπάνω έργου. 

 Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο  και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   την  
10-10-2019 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται 
 
η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου                                                    
«Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Ελευθεροχωρίου», προϋπολογισμού μελέτης 
25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
 
 

Λαμία   15-10-2019 Λαμία      /10/2019 Λαμία       /10/2019 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος τμήματος Ο προϊστάμενος Δνσης 

 
 
 

  

Ιωάννης Μυλωνής Σωτήριος Ρίζος Τσώνης Δημήτριος 
Πολιτικός μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 
Τοπογράφος μηχανικός Πολιτικός μηχανικός 

  
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Λαμία …./…../2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


