
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6266.0001 Δ.Π. 1.500,00

35.7135.0002 ΠΟΛ. ΠΡ. 4.798,43

15.8116 Δ.Π. 2.700,00

45.6265.0001 Δ.Π. 5.000,00

15.7133.0001 Δ.Π. 10.000,00

15.7133.0002 Δ.Π. 800,00

30.7133.0001 Δ.Π. 2.000,00

45.7133.0001 Δ.Π. 2.000,00

10.7133.0001 Δ.Π. 14.800,00

20.7135.0006 Δ.Π. 100.000,00

20.7135.0009 Δ.Π. 20.000,00

20.7135.0010 Δ.Π. 20.000,00

20.7135.0011 Δ.Π. 20.000,00

20.7135.0012 Δ.Π. 20.000,00

20.7135.0013 Δ.Π. 20.000,00

15.7135.0012 Δ.Π. 4.401,57

00.6162.0012 Δ.Π. 24.000,00

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Λαμίας

Προμήθεια απινιδωτών

Δαπάνες απολύμανσης

Εργασίες συντήρησης & επισκευής 

μηχανογραφικού εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το αποθεματικό κεφάλαιο ο Προϋπολογισμός οικονομικού 

Έτους 2020, για να εισαχθούν σε αυτόν  τα νέα οικονομικά και άλλα  δεδομένα, που απορρέουν από τους 

λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή, νόμιμη, ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου μας  και είναι τα εξής:

    Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 

3463/2006  περί Δ.Κ.Κ. όπως  ισχύουν,  οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν. 3536/2007, σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.Δ/τος  περί «Οικονομικής διοίκησης και λογιστικού 

των Δήμων και Κοινοτήτων»  καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του 

Ν.4172/2013. 

1.- Κρίνεται απαραίτητη η  αναμόρφωση  των  δαπανών,που αφορούν έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, 

μεταφορές, μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της μεταφοράς σ’ αυτό πιστώσεων που δεν θα 

χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθειες επίπλων-σκευών

Προμήθεια συσκευών ενδοεπικοινωνίας

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Προμήθειες επίπλων-σκευών

Προμήθειες ειδών εστίασης

Κυρίες και Κύριοι:

Προμήθειες επίπλων-σκευών

Προμήθειες επίπλων-σκευών

Προμήθεια  κάδων απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Υπάτης

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. 

Γοργοποτάμου

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. 

Λιανοκλαδίου

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. 

Παύλιανης

ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 2



30.7421.0001 Δ.Π. 24.000,00

148.000,00 148.000,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90,9111 148.000,00 148.000,00

                             ΕΣΟΔΑ 72.617.830,41 €

                             ΕΞΟΔΑ: 72.613.150,41 €

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 4.680,00 €

κ.α.α

                                           Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Αποζημιώσεις για την εφαρμογή σχεδίου 

πόλης περιοχής επεκτάσεως (Πράξεις 

Αναλογισμού-Επικείμενα) 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Σταυρούλα  Μπαλάση

Μετά την παρούσα αναμόρφωση ο προϋπολογισμός του Δήμου διαμορφώνεται ως εξής:

ΛΑΜΙΑ    12  / 03 /2020

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 2



 
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ 
ΠΡΑΞΗ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020 – Αιτήματα για πρόσληψη 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης 
υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών καταβολών (άρθρο 107 του Ν.4483/17 
(ΦΕΚ 107/Α/2017). 
 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) οι ΟΤΑ α’ και β΄βαθμού (Δήμου, Περιφέρειες, 
ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης καλούνται για 
ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους περί προγραμματισμού προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και 
λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών 
δαπανών.  

Οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη 
εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών 
αναγκών, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015, προβλέπεται ότι για 
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, μετά από αίτηση του αρμόδιου 
φορέα εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, που 
δημοσιεύεται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με την οποία καθορίζεται ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων για κάλυψη εποχικών αναγκών και 
εξειδικεύονται ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες. Για το εν λόγω 
προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011.  

Επίσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4325/15, η παρ. 14 
του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για 
την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), 
καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη 
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την 



καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της 
υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του 
περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.» 

Τέλος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 11072/18-02-2020 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π), «..με τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 107 του ν. 4483/2017, προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ 
ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να 
καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) από την καταβολή 
διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά 
εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα 
καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του φορέα…..».  

Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και 
τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε 
από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης 
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν 
τα αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο 
Υπουργείο Εσωτερικών ή στο ΑΣΕΠ προκειμένου για συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.  

Στο πλαίσιο των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες του με αρ. πρωτ. 
11072/18-02-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, το Τμήμα Δημοτικού 
Ωδείου Λαμίας στο με αρ. πρωτ. 11398/2020 έγγραφο του επισημαίνει τα εξής: 
 «Το Δ.Ω.Λ. δεν διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό και ουδέποτε κατέφυγε στην 
προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού αφενός μεν για εξοικονόμηση δαπανών, 
αφ' ετέρου δε λόγω του ότι οι ανάγκες σε διδακτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό 
ποικίλλουν κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών και την ειδικότητα των 
τμημάτων. 
 Στο Δ.Ω.Λ σήμερα απασχολούνται 14 (δεκατέσσερις) μουσικοί - καθηγητές με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης (Π.Δ.164/2004), με μέσο όρο 
εβδομαδιαίας εργασίας 12 ώρες.  
 Συνεπώς το υπάρχον προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει ης 
απαιτήσεις του Δ.Ω.Λ. ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού οργανισμού. Μουσικά 
σύνολα όπως η Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Εγχόρδων, η Ορχήστρα 
Λαϊκής  
Μουσικής, η Χορωδία Παιδιών, η Χορωδία Εφήβων, η Μικτή Χορωδία Δήμου 
Λαμιέων κ.α., με πολύχρονη και καταξιωμένη παρουσία τόσο σε τοπικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν χωρίς την έγκριση των 
προτεινόμενων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με 
φυσικά πρόσωπα.  
 Αξίζει να σημειωθεί ότι το απαιτούμενο προσωπικό είναι εξειδικευμένο (μουσικοί) 
οπότε είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών με μετατάξεις υπαλλήλων από τις 
καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους συνενούµενους Δήμους αφού δεν 
υπάρχει προσωπικό αναλόγων ειδικοτήτων.  
 Αντιθέτως, το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας καλείται να καλύψει τις ανάγκες του 
«Καλλικρατικού» Δήμου Λαμιέων αφού παραμένει το μοναδικό ίδρυμα στο είδος του 
στο νέο διευρυμένο Δήμο.  



 Καλείται επίσης να ανταποκριθεί στη πρόκληση της διατήρησής του ως ένα από τα 
καλύτερα Ωδεία της χώρας (Βραβείο για την προσφορά του στον πολιτισμό από την 
Πανελλήνια Ένωση Μουσικών Κριτικών το έτος 2000), μέσα από την συνεχή 
παρουσία και προσφορά του στον μουσικό-εκπαιδευτικό και πολιτισμικό χώρο από 
την ίδρυσή του το 1938 μέχρι σήμερα.  
 Σημειωτέον δε ότι με τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι σπουδαστές καλύπτεται 
μεγάλο μέρος των δαπανών λειτουργίας του Ωδείου, καταφέρνει μάλιστα να διατηρεί 
τα υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και προσφοράς του χωρίς ποτέ να έχει επιχορηγηθεί 
για το έργο του από το Υπουργείο Πολιτισμού.  
 Συμπερασματικά, η έγκριση των αιτούμενων συµβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) µε φυσικά πρόσωπα είναι άκρως απαραίτητη για τη 
λειτουργία του Δηµοτικού Ωδείου Λαµίας αφού: 
- Δεν υπάρχει μόνιµο προσωπικό  
- Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι I.Δ.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης στις συγκεκριμένες 
ειδικότητες 
- Υπάρχει ανταποδοτικότητα λόγων των καταβαλλόμενων διδάκτρων  
- Οι εν λόγω συµβάσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεδομένου ότι οι 
τελευταίες μεταβάλλονται σε κάθε διδακτικό έτος».  

Επίσης στο αναφερόμενο έγγραφο προσδιορίζονται οι ανάγκες για τον 
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού σε έντεκα (11) προσλήψεις 
Μουσικών – Καθηγητών με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής Απασχόλησης 9μηνης 
διάρκειας και τονίζεται ότι οι παραπάνω συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής 
απασχόλησης θα καλυφθούν με ΑΝΤΙΤΙΜΟ από τα έσοδα των διδάκτρων. 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 12 παρ. 14 του Ν.4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
107 του Ν. 4483/2017. 

2. Το άρθρο 11 παρ 6 του Ν.3833/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
περ. 1 και 2 υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4093/2012, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως των άρθρ. 21 και 28, 
4. Το άρθρο 49 παρ. 8 του Ν. 3943/2011, 
5. Την παρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 41παρ 1α του Ν. 4325/2015, 
6. Την αρ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει, 
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
8. Την με αρ. πρωτ. 11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  
9. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτός ισχύει σύμφωνα με τα ΦΕΚ 

3841/Β’/2016, ΦΕΚ 684/Β΄/2018,ΦΕΚ 6111/Β΄/2018και ΦΕΚ 6077/Β΄/2018. 
10. Το με αρ. 11398/2020 έγγραφο του Τμήματος Δημοτικού Ωδείου, με το οποίο 

καταγράφονται οι άμεσες ανάγκες κάλυψης σε προσωπικό,  
11. Την με αρ. πρωτ. 12161/11-03-2020 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας 
11 ατόμων ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου 
θα καλύπτεται από έσοδα αντιτίμου και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό 
οικ. Έτους 2020,  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

1. Την έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020 και του  



σχετικού αντίστοιχου πινάκα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, για 
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης 
9μηνης διάρκειας, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων με κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας τουλάχιστον κατά 70% από έσοδα βάσει του αντιτίμου των 
εισπραχθέντων διδάκτρων και προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του 
Τμήματος Δημοτικού Ωδείου, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο: 
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 
ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΩΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΤΕ Μουσικός -
Καθηγητής Ανώτερων 
Θεωρητικών 

1 25 9 μήνες 

2 ΤΕ Μουσικός - 
Καθηγητής βιολιού με 
παράλληλη συμμετοχή 
στην ορχήστρα 
εγχόρδων 

1 26 9 μήνες 

3 
 

ΤΕ Μουσικός- 
Καθηγητής βιολιού με 
παράλληλη συμμετοχή 
στην ορχήστρα 
εγχόρδων 

1 20 9 μήνες 

4 ΤΕ Μουσικός- 
Καθηγητής φλάουτου 

1 22 9 μήνες 

5 ΤΕ Μουσικός- 
Καθηγητής μονωδίας 

1 35 9 μήνες 

6 ΤΕ Μουσικός- 
Καθηγητής ντραμς 

1 25 9 μήνες 

7 ΠΕ Μουσικός -
Καθηγητής όμποε  και 
Θεωρητικών 
Υποχρεωτικών και 
ανώτερων 

1 25 9 μήνες 

8 ΤΕ Μουσικός -
Καθηγητής βυζαντινής - 
εκκλησιαστικής και 
παραδοσιακής μουσικής 
(Θεωρία – Τραγούδι) 

1 10 9 μήνες 

9 ΤΕ Μουσικός -
Καθηγητής Ηλεκτρικής – 
Κλασικής κιθάρας 

1 12 9 μήνες 

10  ΤΕ Μουσικός -
Καθηγητής 
Κοντραμπάσου – 
Ηλεκτρικού Μπάσου 

1 12 9 μήνες 

11 ΤΕ Μουσικός - 1 8 9 μήνες 



Καθηγητής 
Μουσικοκινητικής 
Αγωγής Νηπίων 

 
 Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι οι 

ανάγκες κάλυψης σε προσωπικό,  προκειμένου για την εξασφάλιση της ποιότητας 
και επάρκειας του προγράμματος σπουδών και την διατήρηση των προϋποθέσεων 
της υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού έργου του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας. 
 Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα  τους κάτωθι Κ.Α. του 
προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου μας: 
- Κ.Α 15.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπηρεσιών Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής» 
- ΚΑ  15.6054.0001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπηρεσιών 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής». 

 
 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  
 
  
Ο Εισηγητής Ο αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών,Προγραμματισμού και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

     
      Ο Αντιδήμαρχος 

 
Τσούμα Κωνσταντίνα 

 
Συργουνιώτης Βασίλειος 

 
Κουτσοβέλης Σωτήριος 

 
 
 



                                                               

           

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 Λαμία,  11   / 03  /2020 
 
Αρ.Πρωτ.: 12161    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

  
                    ΠΡΟΣ 

Ταχ.Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ.Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες : Τσαγανού Αλεξία 
Τηλ : 22313 – 51056 
FAX:22313-51039 

Email: tsaganou.alexia@lamia-city.gr 
 

 
 
 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
         

  

   
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 
 

Για την πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο  

Βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού με αντίτιμο, 

που θα προσληφθεί για την πλήρωση των θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής 

απασχόλησης 9μηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου, έχει προβλεφθεί 

αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού: 

α) Στον ΚΑ 15.6041.0001,του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο «Τακτικές 

αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής» 

ποσό 77.992,38 € , 

β) Στον Κ.Α 15.6054.0001,του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο 

«Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής 

Πολιτικής » ποσό 20.524.73 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού με αντίτιμο, θα καλύπτεται 

70% από έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου    από τους ωφελούμενους. 

(Ν.4483/2017, αρθ.107) 

 Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 

        O Πρ/νος Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών 
   

 

 
  Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

  
 
 

 

 
 



                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ    

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 

 

Ταχ.Δ/νση:          Αχιλλέως & Δυοβουνιώτη 

Ταχ. Κώδικας:    351 00 Λαμία 

Τηλέφωνα:          2231052807, 28884       Λαμία, 06/03/2020 

Αριθμ. Fax:         2231022545        Αρ.Πρωτοκόλλου:11398 

Ε-mail :               odeiolam@otenet.gr 
 

 

 

                                                                      Προς 

                                                                      Δ/νση Διοικ.Υπηρεσιών 

                                                                       Γραφείο Προσωπικού 

 

 

   

Θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το έτος 2020 

του Τμήματος Δημοτικό Ωδείο Λαμίας» 

 

 Σχετικά με το αίτημα του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας (Δ.Ω.Λ.) για την κάλυψη 

άμεσων και επειγουσών αναγκών του σε προσωπικό, με τη σύναψη συμβάσεων 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με φυσικά πρόσωπα θα θέλαμε να 

σας ενημερώσουμε ότι: 

 Το Δ.Ω.Λ. δεν διαθέτει μόνιμο διδακτικό προσωπικό και ουδέποτε κατέφυγε στην 
προκήρυξη θέσεων μόνιμου προσωπικού αφενός μεν για εξοικονόμηση δαπανών, αφ' 
ετέρου δε λόγω του ότι οι ανάγκες σε διδακτικό - καλλιτεχνικό προσωπικό 
ποικίλλουν κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών και την ειδικότητα 
των τμημάτων. 

 Στο Δ.Ω.Λ σήμερα απασχολούνται 14 (δεκατέσσερις) μουσικοί - καθηγητές με 
σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης (Π.Δ.164/2004), με μέσο όρο 
εβδομαδιαίας εργασίας 12 ώρες.  

 Συνεπώς το υπάρχον προσωπικό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει ης 
απαιτήσεις του Δ.Ω.Λ. ως εκπαιδευτικού και πολιτιστικού οργανισμού. Μουσικά 
σύνολα όπως η Συμφωνική Ορχήστρα, η Ορχήστρα Εγχόρδων, η Ορχήστρα Λαϊκής  
Μουσικής, η Χορωδία Παιδιών, η Χορωδία Εφήβων, η Μικτή Χορωδία Δήμου 
Λαμιέων κ.α., με πολύχρονη και καταξιωμένη παρουσία τόσο σε τοπικό όσο και σε 
εθνικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν χωρίς την έγκριση των 
προτεινόμενων συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με 
φυσικά πρόσωπα.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι το απαιτούμενο προσωπικό είναι εξειδικευμένο 
(μουσικοί) οπότε είναι αδύνατη η κάλυψη των αναγκών με μετατάξεις υπαλλήλων 
από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τους συνενούµενους Δήμους 
αφού δεν υπάρχει προσωπικό αναλόγων ειδικοτήτων.  

 Αντιθέτως, το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας καλείται να καλύψει τις ανάγκες του 

«Καλλικρατικού» Δήμου Λαμιέων αφού παραμένει το μοναδικό ίδρυμα στο είδος του 

στο νέο διευρυμένο Δήμο.  

 Καλείται επίσης να ανταποκριθεί στη πρόκληση της διατήρησής του ως ένα από τα 
καλύτερα Ωδεία της χώρας (Βραβείο για την προσφορά του στον πολιτισμό από την 



Πανελλήνια Ένωση Μουσικών Κριτικών το έτος 2000), μέσα από την συνεχή 
παρουσία και προσφορά του στον μουσικό-εκπαιδευτικό και πολιτισμικό χώρο από 
την ίδρυσή του το 1938 μέχρι σήμερα.  
 Σημειωτέον δε ότι με τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι σπουδαστές καλύπτεται 
μεγάλο μέρος των δαπανών λειτουργίας του Ωδείου, καταφέρνει μάλιστα να διατηρεί 
τα υψηλά επίπεδα υπηρεσιών και προσφοράς του χωρίς ποτέ να έχει επιχορηγηθεί για 
το έργο του από το Υπουργείο Πολιτισμού.  
 Συμπερασματικά, η έγκριση των αιτούμενων συµβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) µε φυσικά πρόσωπα είναι άκρως απαραίτητη για τη 
λειτουργία του Δηµοτικού Ωδείου Λαµίας αφού: 

- Δεν υπάρχει μόνιµο προσωπικό  

- Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι I.Δ.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης στις συγκεκριμένες 

ειδικότητες 

- Υπάρχει ανταποδοτικότητα λόγων των καταβαλλόμενων διδάκτρων  

- Οι εν λόγω συµβάσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες δεδομένου ότι οι 

τελευταίες μεταβάλλονται σε κάθε διδακτικό έτος 

 

 Συνεπώς σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 

στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (ΑΔΑ: Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π), σας αποστέλλουμε τις 

ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας για το έτος 2020 αναφορικά με τις 

προσλήψεις Μουσικών – Καθηγητών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής 

απασχόλησης 9μηνης διάρκειας είναι οι παρακάτω:  

 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών (25 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Βιολιού με παράλληλη συμμετοχή στην 

Ορχήστρα Εγχόρδων (26 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Βιολιού με παράλληλη συμμετοχή στην 

Ορχήστρα Εγχόρδων (20 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Φλάουτου (22 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Μονωδίας (35 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Ντράμς (25 ώρες) 

- Ένας (1) ΠΕ Μουσικός-Καθηγητής Όμποε – Θεωρητικά Υποχρεωτικά & 

Ανώτερα (25 ώρες) 

-  Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Βυζαντινής – Εκκλησιαστικής και 

παραδοσιακής Μουσικής (Θεωρία – Τραγούδι) (10 ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Ηλεκτρικής – Κλασσικής Κιθάρας (12 

ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Κοντραμπάσου-Ηλεκτρικού Μπάσου (12 

ώρες) 

- Ένας (1) ΤΕ Μουσικός-Καθηγητής Μουσικοκινητική Αγωγή Νηπίων  (8 

ώρες) 

 

Οι παραπάνω συμβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. μερικής απασχόλησης θα καλυφθούν 

με ΑΝΤΙΤΙΜΟ από τα έσοδα των διδάκτρων. 

 

 

 

Η Προϊσταμένη του τμήματος 

και Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Δ.Ω.Λ 

 

 

 

         Αθηνά Στεφοπούλου 
 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 11045 - 05/03/2020
Φυσ. Αρχείο: ΣΥΡΓΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ





                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

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

Π ρ ο ς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

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

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

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

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

3. Την με αρ. πρωτ. 11045/05-03-2020 αίτηση του κου Ψύχα Ευάγγελου του 
Ευθυμίου, σπουδαστή  Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λαμίας (ΤΕΙ εισαγωγής). 

4. Την με αρ. πρωτ. 12344/12-03-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών  περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου  
οικονομικού έτους 2020  και στους ΚΑΕ 10.6041.0001 ‘’Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ 
Οικ.-Διοικ. Υπηρεσιών Αποζημ. ασκούμενων, μαθητεία κ.λ.π’, & 10.6054.0001 
«Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπηρεσιών Οικονομικών –Διοικητικών, 



αποζ. Ασκούμενων, μαθητεία κλπ» για την αντιμετώπιση της δαπάνης που θα 
προκύψει από την πρακτική άσκηση.   
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 
την έγκριση Πρακτικής Άσκησης του κου Ψύχα Ευάγγελου του Ευθυμίου, 

σπουδαστή  Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Λαμίας (ΤΕΙ εισαγωγής)συνολικής διάρκειας έξι (6) 
μηνών. 

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

 
         Λαμία, 12  – 03 –  2020 

 
Η Εισηγήτρια  Ο Αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, Προγραμματισμού 

και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Ο Αντιδήμαρχος 

 
Τσούμα Κωνσταντίνα 

 
Συργουνιώτης Βασίλειος 

 
    Κουτσοβέλης Σωτήριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 
 

 Λαμία  12/03/2020 
Αριθμ. πρωτ.12344 

Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. 
Σταυρού 

  

Ταχ. Κώδικας : Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ   
Πληροφορίες : Τσαγανού Αλεξία ΠΡΟΣ  Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Τηλέφωνο : 2231351056  
Fax : 2231351039  
Email : tsaganou.alexia@lamia-

city.gr 
 

     
ΘΕΜΑ : «Περί ύπαρξης πιστώσεων» 

ΣΧΕΤΙΚΑ : αρ.12045/11-03-2020 έγγραφό  

σας 

  

Ο     προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του  Δήμου  ΛΑΜΙΕΩΝ, βεβαιώνω ότι τα ποσά 

του  Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 που έχουν προβλεφθεί , 

 

 για τον ΚΑΕ 10.6041.0001  με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

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

50.000,00 € , με διαθέσιμο υπόλοιπο 45.054,38 € ,   

 για τον ΚΑΕ 10.6054.0001  με τίτλο: «Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

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

22.000,00 € , με διαθέσιμο υπόλοιπο 19.397,40 € ,   

επαρκούν για την κάλυψη δαπάνης που θα προκληθεί από την υλοποίηση πρακτικής 

άσκησης  διάρκειας 6 μηνών ενός σπουδαστή ΤΕΙ Λαμίας, Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών, Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών.  

Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την 489/24-12-2019 απόφαση του Δημοτικού   

Συμβουλίου και ελέγχθηκε η νομιμότητα με την  αριθμ. 8523/229895 /03-01-2020 

απόφαση  Συντονιστή της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας , 

από την οποία προκύπτει   κατά νόμο έλεγχος νομιμότητας αυτής. 
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Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στα επόμενα οικονομικά έτη. 

 

  Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
  
 

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 
ΠΕ Δ/κού Οικονομικού- Α’ 

1.    
2.    

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1……. 
3. ….. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. ……. 
2. ….. 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Γιώργος Λέτσος  
Τηλ.: 22313-51077 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής του έργου: « 
Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης  ». 

 
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 Οριστικής Παραλαβής του έργου: «  Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ 
Υπάτης     ». 
 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ   

 Το έργο ανατέθηκε στις 23-10-2017  στον  ΓΩΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ . με  δημοπράτηση που 

επικυρώθηκε με τις με αριθμό 570/2017 απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  

 Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρίθμ. 20/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων με  προϋπολογισμό του έργου που 

ανέρχεται σε 90000,,00 Ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α..  

 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από πιστώσεις του προγράμματος Σ.Α.ΤΑ. 

 Με την αριθμ. 286/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του έργου και δημοπρατήθηκε την 25-7-2017. 

 Την 31/1/2018 υπογράφηκε η σύμβαση με ανάδοχο την ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . για 

ποσό 121,791,75 € με Φ.Π.Α.. 

 Την 28-9-2019 δόθηκε βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 

2.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
Το Πρωτόκολλο Προσωρινης  Παραλαβής υπεγράφη στις 9/3/2020 από την επιτροπή που 

ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 480/2020 (ΑΔΑ: ΩΨΘΞΩΛΚ-ΥΔ9) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λαμιέων.  

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικης   Παραλαβής του έργου: ««    
Ασφαλτοστρώσεις οδών ΔΕ Υπάτης      », αναδόχου Γωγος Παναγιωτης .. 

 
 
Λαμία, 12 – 3 – 2020 

Ο συντάξας 
 
 
 
 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Λαμία,     – 3 – 2020 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 
 
 
 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Λαμία,     – 3 – 2020 
Ο Δ/ΝΤΗΣ 
Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΝΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                Λαμία   11/03/2020 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                     

Δ/ΝΣΗ KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ταχ. Δ/νση:     Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού  

Ταχ. Κώδικας: 35132 ΛΑΜΙΑ 

Αρ. τηλεφ. :     22310 22611 

Αρ.FAX :        22310 22611 

Πλ. :Γεωργία Χαντζηγιάννη 

e-mail:    g.xantzigianni@lamia-city.gr 
 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός των όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση 
του αγροτικού ιατρείου του Τ.Δ.  Θερμοπυλών 

 

          Ο Δήμος θα προχωρήσει σε μίσθωση ακινήτων με δημοπρασία, σύμφωνα με 
τα όσα ορίζονται στο ΠΔ 270/81, προκειμένου να στεγαστεί το  αγροτικό ιατρείο 
Θερμοπυλών 

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καθορίσουν τους όρους του 
διαγωνισμού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 
παρ.1του   Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 
του Ν. 4623/2019  παρακάτω: 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις : 
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1) Του άρθρου 3 του ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/Α΄/30-3-1981) « περί καθορισμού οργάνων 
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησιν  ή  εκμίσθωσιν 
πραγμάτων, δήμων και κοινοτήτων». 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νομού 3467/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

3) Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-2-1995), «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί 
εμπορικών μισθώσεων », για θέματα που αφορούν την στέγαση Εκπαιδευτηρίων, 

4)  Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «περί καταρτισμού των όρων 
διακήρυξης, σύνταξης αυτής καθώς και διεξαγωγής και κατακύρωσης της ». 

6) Την μη ύπαρξη δημοτικών κτιρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης, 
αγροτικού ιατρείου , σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματος περιουσίας. 

7) Την υπ΄αριθμ. 45/2020 ( ΑΔΑ 6855ΩΛΚ-Ο3Ζ ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για καθορισμό όρων του παραπάνω 
διαγωνισμού σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ.1 ΠΔ 270/81 και άρθρο 72 παρ.1(θ)  
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/2019 .όπως παρακάτω: 

     Να καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  για την στέγαση, 
αγροτικού ιατρείου του Τ.Δ Θερμοπυλών  ως εξής:  

Άρθρο 1ο : Περιγραφή   μισθίου 

Το μίσθιο πρέπει: 

 να βρίσκεται ι στο Δήμο Λαμιέων και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα. 
Θερμοπυλών  
Το προς μίσθωση οίκημα  πρέπει να εξυπηρετεί   τις κάτωθι ανάγκες: 

- Εισοδος,  προσβάσιμη  και σε ΑΜΕΑ 
- 1 Αίθουσα αναμονής ,  
- 1 Γραφείο ιατρικής εξέτασης 
- 2 WC  
- 1 κουζίνα –  
- 1 Δωμάτιο ,για αποθήκευση  υγειονομικού υλικού  
- .Αυτόνομη κεντρική θέρμανση 
-  Κλιματισμό  ψύξης- θέρμανσης  
-  

Σύνολο  τ.μ. Στεγασμένου Χώρου: ≥130.μ.  
 

 να πληροί  όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας  (επαρκούς φωτισμού, 
μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού, πυροπροστασίας, 
ύδρευσης, αποχέτευσης κλπ.) 

  
●       Η στατική επάρκεια του κτιρίου, 
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●       Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή της από τις 
οικείες πολεοδομικές διατάξεις, 

●       Η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού 
Κανονισμού του Π.Δ/τος 71/1998 (ΦΕΚ 32/Α/17-2-1988) για την 
Πυροπροστασία, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και 
εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας  Α.με.Α. 

●       Τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία 
στοιχεία ,όπως π.χ. αμίαντο. 

● Προσπέλαση – Προσβασιμότητα και σε ΑΜΕΑ 

 

Άρθρο 2ο : Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας 

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:  

 

Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης.  

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από 
αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του 
Δήμου Λαμιέων (Φλέμινγκ& Ερ. Σταυρού), υπόψη Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.  

Η Οικονομική Επιτροπή θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια επιτροπή 
καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του ακινήτου η οποία θα 
συγκροτηθεί με απόφαση Δημάρχου και  η οποία με επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί 
της καταλληλότητας του προσφερόμενου ακινήτου  και περί του αν τούτο  πληρεί 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.  

Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της 
λήψεως των προσφορών.  

Β. Διενέργεια  δημοπρασίας.  

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, καλώντας με αποδεικτικό, να 
λάβουν μέρος σε αυτήν,  μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα 
κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας 
συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον 
μειοδότη.  

Άρθρο 3ο : Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά 
την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο,  ο οποίος θα περιέχει: 
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1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

2. Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Λαμιέων περί μη οφειλής που να ισχύει την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που να ισχύουν την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

4. Φάκελος τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

α) Τεχνική Έκθεση στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση 
και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά του ακινήτου που προσφέρουν, καθώς και τα 
πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) του ακινήτου υπογεγραμμένα από 
μηχανικό. 

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα το δικαίωμα για την 
εκμίσθωση του ακινήτου. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται από τον προσφέροντα ότι το ακίνητο δεν έχει 

υποστεί βλάβες από σεισμό ή πυρκαγιά. 

δ) Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου θεωρημένο από την αρμόδια 
πολεοδομική αρχή και σε περίπτωση μη ύπαρξης αυτού, βεβαίωση αρμόδιας 
αρχής(πολεοδομίας ή Δήμου) για τη νομιμότητα κατασκευής του κτιρίου και μελέτη 
στατικότητας  πολιτικού μηχανικού για τη στατική επάρκεια αυτού και τα ωφέλιμα 
φορτία που μπορεί να αναλάβει. 

ε) Τίτλο ιδιοκτησίας ή αν δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει νόμιμο τίτλο κτήσης κυριότητας 
και θα αναφέρει περί του τρόπου κτήσης της κυριότητάς του προσκομίζοντας 
παράλληλα αντίγραφο του Ε9. 

στ) Κάτοψη και τομή του ακινήτου, τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου θεωρημένα 
από το Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Λαμιέων. 

ζ) Εγκεκριμένο πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ή 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομα του θα 
λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας και ασφάλειας. 

Άρθρο 4ο : Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών 

Οι φάκελοι (συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία η οποία 
θα βρίσκεται εκτός φακέλου) θα παραδοθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων, 
υπόψη της Δ/νσης   Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σφραγισμένοι, οι οποίοι 
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θα γράφουν απ’ έξω την επωνυμία του διαγωνιζόμενου, τα στοιχεία της διακήρυξης 
(τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου), την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και τα 
στοιχεία του αποστολέα. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει: 

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, 

παρεμβολές κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία 

όρους τιμές ή την ταυτότητα των εκμισθωτών, 

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του εκμισθωτή, 

γ) Να είναι σαφή και πλήρη. 

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την 
διαδικασία της 1ης φάσης του διαγωνισμού, από την Επιτροπή καταλληλότητας, θα 
κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό για την 
οικονομική  προσφορά ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. Σε αυτούς που θα 
αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον 
πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του 
Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά  την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί 
από την πρόσκληση. 

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά προφορικά κατ’ 
αλφαβητική σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον 
εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη. 

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό του διαγωνισμού, 
κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως, με το ονοματεπώνυμό τους. 

Άρθρο 5ο : Εγγυητής 

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο 
οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως 
και εις  ολόκληρον  υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της 
σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 6ο : Δικαίωμα αποζημίωσης 

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη 
έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της 
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα. 

Άρθρο 7ο : Σύμβαση 
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Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10)  ημερών από την 
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της 
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, 
προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία ορίζεται σε 10% του 
ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Σε αντίθετη περίπτωση και με την παρέλευση των δέκα ημερών ενεργείται δε 
, αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το 
μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της 
προηγούμενης. 

 Η σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα εκ των οποίων 
παραλαμβάνουν από ένα ο κάθε συμβαλλόμενος, ένα η  μονάδα που θα στεγαστεί 
στο ακίνητο ή η προϊσταμένη αυτής αρχή και ένα η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Ο Δήμος, ως μισθωτής, μπορεί να προβεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, χωρίς 
καμιά αποζημίωση στον εκμισθωτή, σε μονομερή λύση της σύμβασης, εάν: 

(α) Καταργηθεί η εν λόγω μονάδα ή εν μέρει ή επεκταθεί έτσι ώστετο μίσθιο να μην 
εξυπηρετεί πλέον τις ανάγκες της, 

(β) Μεταφερθεί η μονάδα σε ιδιόκτητο ακίνητο, 

(γ) Προσφερθεί σε αυτή, από τρίτο, η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον 

υπόλοιπο χρόνο της μίσθωσης, 

(δ) Αναδιαρθρωθεί η μονάδα, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ούτως ώστε το ακίνητο 
να μην εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής ή να μην είναι απαραίτητο, 

(ε) Μεταφερθεί σε άλλο μέρος, η εγκατεστημένη στο ακίνητο μονάδα, έστω και 
προσωρινά, 

(στ) Ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις εργασίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 της παρούσας. 

Σε περίπτωση μεταφοράς μέρους της μονάδας μπορεί, με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, να γίνεται ανάλογη μείωση του μισθώματος μέχρι τη λήξη 
της κύριας σύμβασης. 

Για τη λύση της σύμβασης σύμφωνα με τα παραπάνω, εκδίδεται από το 
Δήμαρχο απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Δ/νσης   Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, η οποία συντάσσεται με βάσει το 
σχετικό έγγραφο αίτημα της στεγασμένης μονάδας και σύμφωνη γνώμη της 
Προϊσταμένης αυτής αρχής. Η απόφαση πρόωρης λύσης της μίσθωσης κοινοποιείται 
στον εκμισθωτή του ακινήτου και επιφέρει τα αποτελέσματα της τριάντα (30) ημέρες 
τουλάχιστον μετά την κοινοποίηση της. Από την ημερομηνία αυτή παύει κάθε 
υποχρέωση του Δήμου για καταβολή μισθωμάτων. 
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Άρθρο 8ο : Διάρκεια Μίσθωσης 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι ( 6 ) έτη, ανερχόμενης από την 
ημέρα εγκατάστασης της μονάδας στο ακίνητο η οποία θα βεβαιώνεται με την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από τον υπεύθυνό της με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι και άλλα έξι ( 6 ) έτη. 

Η σύμβαση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο των έξι ετών, με νεότερη 
συμφωνία και των δύο μερών. 

Άρθρο 9ο : Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος 

Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο, στο τέλος κάθε τριμήνου ( ειδικά  για 
το πρώτο χρηματικό ένταλμα  κατόπιν του σχετικού ελέγχου από την υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 , παρ. 2 
περίπτωση ( γ ),του Ν.3463/2006), σε λογαριασμό του δικαιούχου.  

Άρθρο 10ο : Υποχρεώσεις εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) οφείλει να έχει ασφαλισμένο το οίκημα (μίσθιο) 
κατά του πυρός, διαφορετικά ο Δήμος, απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση, για 
τυχόν ζημιές, που μπορεί να προκληθούν στο μίσθιο, από εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει όλες τις δαπάνες που 
αφορούν τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης με τα δίκτυα Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., 
Ύδρευσης ,τοποθέτησης πυρασφάλειας, ασφάλειας, καλύπτοντας τους όρους 
υγιεινής, τις δαπάνες εγκατάστασης ηλεκτρικών κουδουνιών, σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του Δήμου και να παραδώσει το μίσθιο έτοιμο και κατάλληλο για χρήση 
μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να ενεργήσει με δικά του έξοδα όλες 
τις εργασίες, που αφορούν τη σύνδεση με τα δίκτυα αποχέτευσης και όπου αυτό δεν 
είναι εφικτό, να προβαίνει σε όλες τις δαπάνες εκκενώσεως βόθρων, οπόταν αυτό 
είναι αναγκαίο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, καθώς επίσης και στις απαραίτητες 
επισκευές στο ακίνητο και να επανορθώσει τις φθορές που προέρχονται από τη 
συνηθισμένη χρήση του ακινήτου(μίσθιου), μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από 
τη στεγαζόμενη μονάδα. 

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής αρνηθεί ή δεν πραγματοποιήσει τις 
παραπάνω εργασίες, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί: (α) Σε διακοπή της 
καταβολής των μισθωμάτων μέχρι την εκτέλεση των εργασιών από τον εκμισθωτή, 
(β) Σε μονομερή λύση της σύμβασης και την μίσθωση άλλου ακινήτου, σε βάρος του 
εκμισθωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, (γ) Σε εκτέλεση όλων των απαιτούμενων 
εργασιών επισκευής του ακινήτου, σε βάρος του εκμισθωτή, παρακρατώντας τη 
σχετική δαπάνη από τα μισθώματα του ακινήτου, όπως αυτή η δαπάνη προκύπτει 
από σχετική τεχνική έκθεση –βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) έχει υποχρέωση να παραδώσει το οίκημα στη 
χρήση του Δήμου, έτοιμο και κατάλληλο μέσα στη προθεσμία που θα ορίσει η 
Οικονομική Επιτροπή και μετά την εκτέλεση όλων των τυχόν υποδειχθεισών 
επισκευών και διαρρυθμίσεων και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
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διακήρυξης, της απόφασης έγκρισης και της σύμβασης της μίσθωσης. Σε αντίθετη 
περίπτωση καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγύηση που έχει κατατεθεί και 
ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 

Η παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Δήμο καθώς και η παράδοση 
του στον εκμισθωτή μετά τη λήξη της σύμβασης, ενεργείται από τον Υπεύθυνο της 
μονάδας, αφού συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής σε τέσσερα 
(4)πρωτότυπα. Ο εκμισθωτής καλείται εγγράφως, από τον Υπεύθυνο της σχολικής  
μονάδας, να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο στην παραλαβή 
ή στην παράδοση του ακινήτου (μισθίου), αν αρνηθεί δε να προσέλθει, συντάσσεται 
Πρωτόκολλο από τον Υπεύθυνο της μονάδας και κοινοποιείται σε αυτόν με απόδειξη 
ή με Πρωτόκολλο παραλαβή του ακινήτου (μισθίου) από τον Υπεύθυνό της σχολικής 
μονάδας , δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή της ευθύνης για ελλείψεις ή για πάσης 
φύσεως ελαττώματα του μισθίου. 

Εάν το ακίνητο (μίσθιο) κατά τη διάρκεια της μίσθωσης περιέλθει με 
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο στην κυριότητα, νομή, επικαρπία, χρήση, κ.λ.π. άλλου 
προσώπου, η μίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, 
νομέα, επικαρπωτή, χρήστη, κ.λ.π., θεωρούμενου αυτού εφεξής ως εκμισθωτή. 

Στον τελευταίο εκμισθωτή καταβάλλονται από το Δήμο τα μισθώματα, χωρίς 
καμιά άλλη διατύπωση, από τότε που κοινοποιείται νόμιμα σε αυτόν ο οικείος 
νόμιμος τίτλος βάσει του οποίου κατέστη αυτός νομέας, επικαρπωτής, χρήστης, 
κ.λ.π., νομίμως μεταγραμμένος, εφόσον αυτός χρήζει κατά νόμο μεταγραφής ή τα 
δικαιολογητικά σε περίπτωση μη ύπαρξης τίτλου κτήσης που αναγράφονται στο 
άρθρο 3, περ. 4, εδ. δ του παρόντος (τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από 
τον ενδιαφερόμενο στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας, ο οποίος φροντίζει 
για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες). 

Άρθρο 11ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται σε αυτόν που έχει 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός μετά την εγκατάσταση του αγροτικού ιατρείου και την 
υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής καθώς και της 
σύμβασης μίσθωσης. 

Άρθρο 12ο : Υποχρεώσεις – δικαιώματα μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, 
τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, 
προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση. 

Ο Δήμος Λαμιέων  υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το 
ακίνητο στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε. 

Ο Δήμος Λαμιέων δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει καμιά 
αποζημίωση στον εκμισθωτή (α) για επιγενόμενες βλάβες ή ζημιές στο ακίνητο του, 
οφειλόμενες στη συνήθη χρήση ή κακή κατάσταση ή κατασκευή του κτιρίου ή σε 
τυχαίο γεγονός, ανωτέρα βία, κ.λ.π. (η έννοια των συνήθων χρήσεων επί μισθώσεων 
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των υπηρεσιών είναι ευρύτερη των κοινών μισθώσεων), (β) για αλλαγές ή βελτιώσεις 
στις οποίες θα προβεί πριν ή μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της 
δημοπρασίας ή(γ) αν, από δική του υπαιτιότητα, ανακληθεί η απόφαση περί 
κατακύρωσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας ή λυθεί η σύμβαση, ή (δ) εάν δεν 
εγκριθούν τα πρακτικά του διαγωνισμού. 

Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο Δήμος Λαμιέων έχει τη δυνατότητα ακόμη 
και αν δεν προβλέπεται σχετικά από τη σύμβαση, να εγκαταστήσει στο μίσθιο 
υπηρεσία του διαφορετική εκείνης της οποίας η στέγαση είχε αρχικά προβλεφθεί, ή 
να συστεγάσει με την υπηρεσία αυτή και άλλη υπηρεσία, χωρίς ο εκμισθωτής να 
δικαιούται αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα. 

 

 

Άρθρο 13ο : Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση 

Σιωπηρή  αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή 
απαγορεύεται απολύτως. 

Άρθρο 14ο : Κατακύρωση 

Το πρακτικό της δημοπρασίας κατακυρώνεται από τη Οικονομική Επιτροπή 
κατόπιν εκτιμητικής έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής σχετικά με το αν το 
προσφερόμενο μίσθωμα είναι συμφέρον ή όχι. 

Άρθρο 15ο : Δημοσίευση Διακήρυξης 

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρας πριν από τη 
διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. 

 

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. 

Άρθρο 16ο : Επανάληψη της δημοπρασίας 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμο εάν δεν 
παρουσιάσθηκε κατ' αυτήν μειοδότης. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. όταν συντρέχουν οι 
λόγοι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, του Π.Δ/τος 270/81. 

 

 

Άρθρο 17ο : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
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Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Δ/νση,   Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης,  Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού, τηλ.: 22313 51041,  22310 22611 
&  φαξ 22313 51041  ημέρες εργάσιμες και ώρες 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ., στην 
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ΘΕΜΑ: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» 

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

  
 

1) Στον Καραμήτσο Στυλιανό του Γεωργίου με ΑΦΜ 106982619 κάτοικο Λαμίας οδός Ελ 
Βενιζέλου 31, βεβαιώθηκε με την αριθ.12308 Κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας που 
αφορούσε χρηματικό κατάλογο (2010 ΒΕΒ) οφειλή ποσού 20€ για το αριθ.ΜΙΜ 9472 ΙΧΕ 
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Ο κ Καραμήτσος Στυλιανός με την αριθ.985/10-01-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι  από το 2009 μέχρι το 2012 διέθετε κάρτα 
μονίμου κατοίκου προσκομίζοντας μας φωτογραφίες του εν λόγω οχήματος με την κάρτα 
του έτους 2012  
Επειδή τα δικαιολογητικά δεν κρίθηκαν επαρκή η οικονομική υπηρεσία με το αριθ.985/15-
01-20 έγγραφο της απέρριψε το αίτημα για διαγραφή της οφειλής. 
Ο οφειλέτης επανήλθα με την αριθ.3496/24-01-20 Αίτηση  του & ζητά από το Δήμο να 
ανατρέξει στα αρχεία της Δημοτικής Αστυνομίας για την αναζήτηση αντιγράφου της κάρτας 
του 2009 δεδομένου ότι μετά από τόσα χρόνια ο ίδιος δεν διέθετε.  
Επί της ευκαιρίας της πρόσφατης ανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας, ζητήθηκε από 
Δημοτικό αστυνομικό η ανεύρεση σχετικού αρχείου και διαπιστώθηκε ότι πράγματι είχε 
εκδοθεί Κάρτα Μονίμου κατοίκου για το 2009 στον Καραμήτσο Στυλιανό του Γεωργίου 
κάτοικο Λαμίας οδός Ελ Βενιζέλου 31, δεδομένου ότι βρέθηκε η αριθ.13279/19-3-09 Αίτηση 
του στην οποία αναγράφεται ότι παρέλαβε η σύζυγος του 23-3-2009 την αριθ.431/2009  
 

2) Στην εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 997984486 και έδρα το 
Μαρούσι οδός Σώρου 26, βεβαιώθηκε με τον αριθ.23226/2018 χρηματικό κατάλογο ποσό 
2.288,03€ για υπόλοιπο ενοικίου έτους 2018 από την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη 
θέση Καρακόλιθος για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική ευρυεκπομπή σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην αριθ.23261/2015 μεταξύ μας σύμβαση. 
Η εταιρεία «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με την αριθ.9140/18 Αίτηση της ζήτησε 
σε εφαρμογή του Ν.4070/12 να της χορηγηθούν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί 
της έκτασης που μέχρι τότε μίσθωνε & πλήρωνε για την λειτουργία κέντρου επίγειας 
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής. 
Επίσης με το αριθ.11332/2019 έγγραφο της, μας ενημέρωσε ότι κατόπιν ισχύος του νέου 
Κανονισμού Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ Β! 6168/2018) ο οποίος έχει αναδρομική ισχύ από 1/1/19, 
οφείλει πλέον να καταβάλει Δικαίωμα Διέλευσης & Ετήσια τέλη Χρήσης για τα χορηγηθέντα 
δικαιώματα από τη μεταξύ μας σύμβαση, καθιστώντας την ανενεργή.   
Τέλος με το αριθ.35483/6-9-19 έγγραφο της μας θέτει υπόψη τις κάτωθι Αποφάσεις: 

 αριθ.900/06/01-07-2019 Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 
 αριθ.900/07/01-07-2019 Απόφαση Ε.Ε.Τ.Τ. 
 Κανονισμός Καθορισμού Τελών Διέλευσης & Τελών Χρήσης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ Β! 

6168/2018) 
Η υπηρεσία μας έστειλε το αριθ.36521/12-09-19 έγγραφο στην Διεύθυνση Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων προκειμένου να μας επιβεβαιώσει την ορθότητα των  αναφερόμενων στα 
ανωτέρω έγγραφα της «DIGEA» & να εκδώσει σχετική Απόφαση Δήμαρχου για  Δικαίωμα 
Διέλευσης & Ετήσια τέλη Χρήσης επί της δημοτικής έκτασης στην κ. Δαμάστας στην 
«DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»  
Η Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων μας διαβίβασε την αριθ.6680/10-02-20 Απόφαση 
Δημάρχου σύμφωνα με την οποία η «DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» οφείλει για 
εφάπαξ Δικαίωμα διέλευσης ποσό 244,17€ & ετήσια τέλη χρήσης για τα έτη 2018 & 2019 
ποσό 8,96€ (ήτοι: 4,48€ * 2 έτη)   
Τα ανωτέρω τέλη καταβληθήκαν στο δήμο μας με το αριθ.645/11-2-20 Διπλότυπο 
είσπραξης. 
Με την αριθ.      13-3-20 αίτηση της ζητά την συναινετική λύση της μεταξύ μας μισθωτικής 
σύμβασης  
 

3) Στον Δημητρόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΦΜ 059933052 κάτοικο Κορυδαλλού οδός 
Δημητρακοπούλου 13, βεβαιώθηκε με την αριθ.10260 Κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας 
που αφορούσε χρηματικό κατάλογο (2010 ΒΕΒ) οφειλή ποσού 80€ για το αριθ. ΥΑΡ 3930 
ΙΧΕ 
Ο κ. Δημητρόπουλος με την αριθ.9331/24-02-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι την ημερομηνία τέλεσης της παράβασης 26-6-09 
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δεν υπήρχε δυνατότητα κίνησης του οχήματος του, δεδομένου είχε καταθέσει πινακίδες στο 
Υπουργείο Μεταφορών από 4-11-2004 για  οριστική διαγραφή, επισυνάπτοντας τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, έκτος από την ορθότητα 
των στοιχείων που επικαλέστηκε ο αιτών, ότι η αριθ.10260 Κλήση της Δημοτικής 
Αστυνομίας αφορούσε το αριθ. κυκλ. ΥΑΡ 3030 ΙΧΕ μάρκας ΤΟΥΟΤΑ χρώματος κόκκινου 
& όχι το αριθ. ΥΑΡ 3930 ΙΧΕ μάρκας ZASTAVA χρώματος λευκού, που ήταν ιδιοκτησίας 
του κ. Δημητρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου  
 

4) Στην Ασπρουλάκη Σουλτάνα του Δημητρίου με ΑΦΜ 117693250 κάτοικο Καστανιάς 
Υπάτης, βεβαιώθηκε ποσό 485,33€ (2016ΒΕΒ) ως μίσθωμα από βοσκήσιμη έκταση στη 
θέση «Μπιρλια» της τ.κ. Συκάς για την χρονική περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 31/11/2016 
βάσει σύμβασης. 
Η κ. Ασπρουλάκη Σουλτάνα με την αριθ.10140/27-2-2020 αίτηση της ζητά την διαγραφή 
της ανωτέρω οφειλής της διότι η εν λόγω βοσκήσιμη έκταση το έτος 2016 δεν 
χρησιμοποιήθηκε από την ίδια, διότι το 2016 διατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων ως Βοσκότοπος (ως τεχνική λύση) σε άλλους κτηνοτρόφους και 
συγκεκριμένα στους Ασπρουλάκη Σπυρίδων & Μπέσσα Κωνσταντίνο, οι οποίοι 
κατέβαλλαν το ανάλογο τίμημα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προσκομίζοντας μας 
την «Κατανομή Βοσκοτόπων του Υπουργείου» . 
 

5) Στον Σφέτσα Γεώργιο του Παύλου με ΑΦΜ 032021456 κάτοικο Αχινού στον οικισμό 
Κουβέλας βεβαιώθηκε ποσό 18,80€ (2000ΒΕΒ) & ποσό 18,80€ (2001ΒΕΒ) για τέλη 
Άρδευσης Δ.Δ. Νέου Κρικέλλου.  
Ο κ. Σφέτσας Γεώργιος με την αριθ.10140/27-2-2020 αίτηση της ζητά την διαγραφή της 
ανωτέρω οφειλής συνολικού ποσού των 37,60€ πλέον προσαυξήσεων λόγω  ότι  ουδέποτε 
είχε στην ιδιοκτησία του ούτε και μίσθωνε αγροτική έκταση στο Ν.Κρίκελλο με το οποίο δεν 
έχει καμιά σχέση. 
Είναι μόνιμος κάτοικος Κουβέλας-Αχίνου & η καταγωγή μου είναι από τον Κλειτσό 
Ευρυτανίας, και εκεί έχει αγροτική περιουσία. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι η αρχική βεβαίωση που 
είχε διενεργηθεί στο παρελθόν από τον πρώην Δήμο Γοργοποτάμου  (σχεδόν  προ 
20ετιας) για τέλη Άρδευσης όπως & η επαναβεβαίωση από τον Καλλικρατικό Δήμο 
Λαμιέων το 2011 σύμφωνα με την συνημμένη Ατομική Ειδοποίηση δεν αναγράφει καν 
ΑΦΜ, και προφανώς μπορεί να πρόκειται ή για συνωνυμία ή γενικότερα για λανθασμένη 
εγγραφή. Για την ανωτέρω διαπίστωση συνηγορεί το γεγονός ότι ο αιτών δεν είχε ποτέ  
σχέση με το Ν. Κρίκελλο (ιδιοκτησιακή ή μισθωτική) διότι είναι μόνιμος κάτοικος Αχινού με 
καταγωγή & αγροτική ιδιοκτησία στον Κλειτσό Ευρυτανίας.    
 

6) Στην Παρλαβάντζα Βασιλική του Θωμά με ΑΦΜ 115684976 κάτοικο Λαμίας οδός 
Αντίκυρας 10Α βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 140,00€ για το αριθ. ΥΜΡ 3667 ΙΧΕ από κλήσεις 
της Δημοτικής Αστυνομίας με τον χρηματικό κατάλογο (2010 ΒΕΒ). 
Η κ. Παρλαβάντζα Βασιλική με την αριθ.11220/6-3-20 Αίτηση της ζητά την διαγραφή του 
ανωτέρω πόσου πλέον προσαυξήσεων διότι την 28/08/2013 κατέθεσε σε τραπεζικό 
λογαριασμό του Δήμου μας στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 140.00€ επισυνάπτοντας 
μας στην αίτηση της, φωτοαντίγραφο του Γραμμάτιου Είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας.   
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι έχουν καταβληθεί τα 
πρόστιμα ΚΟΚ ύψους 140,00€ σύμφωνα με την εκτύπωση κίνηση λογαριασμού Εθνικής 
Τραπέζης της 30/08/13 χρονοσφραγιδα που μας διαβίβασε το Τμήμα Ταμείου καθώς και το 
Αριθ. 225/31/12/13 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου Λαμιέων.  
Ωστόσο επειδή τα στοιχεία στην κίνηση λογαριασμού ήταν ελλιπή (υπήρχε μόνο επώνυμο) 
δεν ήταν εφικτή από το Τμήμα Ταμείου η ταυτοποίηση καταθέτη-οφειλέτη & μετά την 
εξόφληση τους μέσω τραπεζικού λογαριασμού δεν εξοφλήθηκαν από τις βεβαιωμένες 
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οφειλές, αλλά το Ταμείο έκοψε Γραμμάτιο Είσπραξης με αποτέλεσμα να παραμένει η 
οφειλή της κ. Παρλαβάντζα Βασιλική του Θωμά με ΑΦΜ 115684976. 
Επειδή & η οφειλέτρια δεν εντόπισε έγκαιρα (& δεν θυμόταν )την καταβολή των πρόστιμων 
στο δήμο, προχώρησε σε τμηματική καταβολή των οφειλών της, καταβάλλοντας (στην 
ουσία επιπλέον) στο ταμείο του δήμου 20,00€ με το αριθ.581/7-2-20 Διπλότυπο Είσπραξης  
 

7) Στον Μαρτάκη Χαράλαμπο με ΑΦΜ 142378470 κάτοικο Λαμίας οδός Τανάγρας 27 
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 209,10€ για Τέλη Χρήσης Πλατειών-Πεζοδρομίων 2014 
(2014ΒΕΒ) 
Ο οφειλέτης με την αριθ.11913/10-3-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της ανωτέρω 
οφειλής ποσού 209,10€ δεδομένου ότι την είχε εξοφλήσει καταβάλλοντας τα Τέλη Πλατειών 
Πεζοδρομίων έτους  2014 την 8-9-2014 με το αριθ.4683/2014 Διπλότυπο είσπραξης. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι τα ενώ λόγω τέλη έχουν 
καταβληθεί την 8-9-2014 με το αριθ.4683/2014 Διπλότυπο είσπραξης, όμως εκ 
παραδρομής αντί η εξόφληση να γίνει από τα Βεβαιωθέντα με τον 60174/2014 χρηματικό 
κατάλογο, εκ παραδρομής έγινε με οίκοθεν βεβαίωση/εξόφληση (ΟΙΚ1014-2600 
παραστατικό της 8/9/14) με αποτέλεσμα να παραμένει λανθασμένα η χρέωση του 
Βεβαιωτικού καταλόγου. 
 

8) Στην εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094031965 με έδρα την Νέα Ερυθραία στην οδό 
Τατοιου Γέφυρα Βαρυμπόμπης, βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00€ για το αριθ. ΙΜΤ 9276 
όχημα από την αριθ.7352000080324 κλήση της Τροχαίας με τον χρηματικό κατάλογο 
(2017 ΒΕΒ Β!). 
Η εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.» με την αριθ.12357/12-3-20 αίτηση της ζητά την διαγραφή της 
οφειλής ποσού 80,00€ δεδομένου ότι την είχε εξοφλήσει την 8-9-2017 επισυνάπτοντας μας 
το αριθ.2867/2017 Διπλότυπο Είσπραξης του Δήμου Λαμιέων 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι η αριθ.7352000080324 
κλήση της Τροχαίας είχε καταβληθεί την 8-9-2017 με το αριθ.2867/2017 Διπλότυπο 
είσπραξης με οίκοθεν βεβαίωση/εξόφληση (ΟΙΚ3671παραστατικό της 8/9/20) και εκ 
παραδρομής ενώ η κλήση ήταν εξοφλημένη ξαναεπιλέχθηκε (λόγω συστημικου λάθους) & 
βεβαιώθηκε και 2η φορά με τον χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ Β!) λανθασμένα.  
 
 

9) Στον Μακρυνώρη Ευάγγελο με ΑΦΜ 026043444 κάτοικο Κεφαλονιάς οικισμός Καραβαδος    
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 225,00€ για Τέλη ταφής , 225,00€ για Έσοδα από μάρμαρα & 
35,00€ Δικαιώματα Ιεροπραξιών  (2016ΒΕΒ) 
Ο οφειλέτης με την αριθ.12375/12-3-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή των ανωτέρω 
οφειλομένων ποσών συνολικού ύψους 485,00€ δεδομένου ότι έχει εξοφλήσει τις οφειλές 
του την 8-2-2017 με το αριθ.617/2017 Διπλότυπο είσπραξης. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε, ότι τα ενώ λόγω τέλη που 
αφορούν το κοιμητήριο έχουν καταβληθεί την 8-2-2017 με το αριθ.617/2017 Διπλότυπο 
είσπραξης, όμως εκ παραδρομής αντί η εξόφληση να γίνει από τα Βεβαιωθέντα με τον   
χρηματικό κατάλογο, εκ παραδρομής έγινε με οίκοθεν βεβαίωση/εξόφληση (ΟΙΚ451 
παραστατικό της 8/2/17 με αποτέλεσμα να παραμένει λανθασμένα η χρέωση του 
Βεβαιωτικού καταλόγου. 
  
 
 
 
  Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  
 την παρ.1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06  
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 την περίπτ.κ.i. της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 

 την υπ' αριθμ.2515/64/2007 (ΦΕΚ Β' 1306/26-7-2007) κοινή υπουργική απόφαση. 
 το ποσό στο οποίο ανέρχεται το χρέος του κάθε οφειλέτη 
 τις Αιτήσεις Διαγραφής ων οφειλετών.  
 Την καρτέλα χρεώσεων του κάθε οφειλέτη, όπου εμφανίζονται τα προς διαγραφή ποσά.   
  
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
1) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Καραμήτσου 

Στυλιανού του Γεωργίου με ΑΦΜ 106982619 κάτοικο Λαμίας οδός Ελ Βενιζέλου 
31,συνολικού ποσού 20,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Δημοτικής 
Αστυνομίας (ΒΕΒ2010) διότι η αριθ.12308 Κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας που 
αφορούσε το αριθ.ΜΙΜ 9472 ΙΧΕ εκ παραδρομής εκδόθηκε από την Δημοτική 
Αστυνομία διότι κ Καραμήτσος Στυλιανός διέθετε Κάρτα Μονίμου Κατοίκου 2009 & εκ 
παραδρομής έγινε η χρέωση σε αυτόν (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο) 

2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων εταιρείας «DIGEA 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.» με ΑΦΜ 997984486 και έδρα το Μαρούσι οδός Σώρου 
26, ποσού 2.288,03€ πλέον προσαυξήσεων (Έσοδα από αστικά ακίνητα 2018ΒΕΒ), 
επίσης να γίνει δεκτό το αίτημα περί συναινετικής λύσης της μεταξύ μας μισθωτικής 
σύμβασης διότι λόγω ισχύος του νέου Κανονισμού Καθορισμού Τελών Διέλευσης & 
Τελών Χρήσης της Ε.Ε.Τ.Τ. (ΦΕΚ Β! 6168/2018) σε συνδυασμό των διατάξεων του Ν. 
Ν.4070/12, δεν οφείλονται από το 2018 & εντεύθεν μισθώματα αλλά Δικαίωμα & τέλη 
διέλευσης, και η σύμβαση είναι άνευ αντικείμενου (η εγγραφή στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο) 

3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Δημητρόπουλου 
Ιωάννη του Γεωργίου με ΑΦΜ 059933052 κάτοικο Κορυδαλλού οδός 
Δημητρακοπούλου 13, ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Δημοτικής 
Αστυνομίας (ΒΕΒ2010) διότι η αριθ. 10260 Κλήση της Δημοτικής Αστυνομίας αφορούσε 
το αριθ. κυκλ. ΥΑΡ 3030 ΙΧΕ μάρκας ΤΟΥΟΤΑ χρώματος κόκκινου & όχι το αριθ. ΥΑΡ 
3930 ΙΧΕ μάρκας ZASTAVA χρώματος λευκού, που ήταν ιδιοκτησίας του κ. 
Δημητρόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου και συνεπώς εκ παραδρομής χρεώθηκε σε 
αυτόν. (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο) 

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Ασπρουλάκη 
Σουλτάνας του Δημητρίου με ΑΦΜ 117693250 κάτοικο Καστανιάς Υπάτης, ποσό 
485,33€ πλέον προσαυξήσεων, προερχόμενη από μίσθωμα βοσκήσιμης έκτασης στη 
θέση «Μπιρλια» της τ.κ. Συκάς για την χρονική περίοδο από 1/1/2016 μέχρι 31/11/2016 
(2016ΒΕΒ) διοτι δεν έγινε χρήση από την ίδια δεδομένου ότι η βοσκήσιμη έκταση 
παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ως Βοσκότοπος 
(ως τεχνική λύση) σε άλλους κτηνοτρόφους (η εγγραφή στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο) 
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5) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Σφέτσα Γεώργιου του 
Παύλου με ΑΦΜ 032021456 κάτοικο Αχινού στον οικισμό Κουβέλας ποσό 18,80€ 
(2000ΒΕΒ) & ποσό 18,80€ (2001ΒΕΒ), πλέον προσαυξήσεων, προερχόμενη από για 
τέλη Άρδευσης Δ.Δ. Νέου Κρικέλλου διότι δεν αναγράφει καν ΑΦΜ στην καρτέλα 
συναλλασσομένου & κατά συνέπεια στο βεβαιωτικό απόσπασμα (ελλιπής βεβαίωση), 
και προφανώς πρόκειται για λανθασμένη φορολογική εγγραφή συμφωνα με τα 
ανωτέρω αναγραφόμενα στο εδάφιο (5) η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο) 

6) Να γίνει διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της 
Παρλαβάντζα Βασιλική του Θωμά με ΑΦΜ 115684976 κάτοικο Λαμίας οδός 
Αντίκυρας 10Α συνολικού ποσού 128,57€ (2010ΒΕΒ) & όχι 140,00€ που έχει αιτηθεί, 
πλέον προσαυξήσεων από Κλήσεις Δημοτικής Αστυνομίας (ΒΕΒ2010) διότι οι εν λόγω 
οφειλές έχουν καταβληθεί έγκαιρα από την οφειλέτρια,  ωστόσο επειδή τα στοιχεία στην 
κίνηση λογαριασμού ήταν ελλιπή (υπήρχε μόνο επώνυμο) δεν ήταν εφικτή η 
ταυτοποίηση καταθέτη-οφειλέτη με αποτέλεσμα να παραμένει η οφειλή της κ. 
Παρλαβάντζα Βασιλική του Θωμά με ΑΦΜ 115684976. 
Σχετικά με το ποσό των 20,00€ που κατέβαλε εκ παραδρομής επιπλέον με το 
αριθ.581/7-2-20 Διπλότυπο Είσπραξης, να κάνει η κ. Παρλαβάντζα αίτημα επιστροφής 
των χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από τη Δήμο μας.  
 

7) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Μαρτάκη Χαράλαμπο 
με ΑΦΜ 142378470 κάτοικο Λαμίας οδός Τανάγρας 27, ποσού 209,10€ από Τέλη 
Χρήσης Πλατειών-Πεζοδρομίων 2014 (2014ΒΕΒ) διότι τα ενώ λόγω τέλη έχουν 
καταβληθεί την 8-9-2014 με το αριθ.4683/2014 Διπλότυπο είσπραξης, όμως εκ 
παραδρομής αντί η εξόφληση να γίνει από τα Βεβαιωθέντα με τον 60174/2014 
χρηματικό κατάλογο, εκ παραδρομής έγινε με οίκοθεν βεβαίωση/εξόφληση (ΟΙΚ1014-
2600 παραστατικό της 8/9/14) με αποτέλεσμα να παραμένει λανθασμένα η χρέωση του 
Βεβαιωτικού καταλόγου (έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος 
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο). 
 

8) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων εταιρεία «ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.» με 
ΑΦΜ 094031965 με έδρα την Νέα Ερυθραία στην οδό Τατοιου Γέφυρα Βαρυμπόμπης,   
ποσού 80,00€ που αφορούσε την αριθ.7352000080324 κλήση της Τροχαίας με τον 
χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ Β!) δεδομένου ότι η εν λόγω κλήση έχει πληρωθεί και 
λόγω συστημικου λάθους βεβαιώθηκε & 2η φορά (έγινε λανθασμένη πολλαπλή 
εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο). 

 
9) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Μακρυνώρη Ευάγγελου 

με ΑΦΜ 026043444 κάτοικο Κεφαλονιάς οικισμός Καραβαδος ποσού 225,00€ για Τέλη 
ταφής, 225,00€ για Έσοδα από μάρμαρα & 35,00€ Δικαιώματα Ιεροπραξιών  
(2016ΒΕΒ) διότι τα ενώ λόγω τέλη έχουν καταβληθεί την 8-2-2017 με το αριθ.617/2017 
Διπλότυπο είσπραξης, όμως εκ παραδρομής αντί η εξόφληση να γίνει από τα 
Βεβαιωθέντα από τον χρηματικό κατάλογο, εκ παραδρομής έγινε με οίκοθεν 
βεβαίωση/εξόφληση (ΟΙΚ451 παραστατικό της 8/2/17 με αποτέλεσμα να παραμένει 
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λανθασμένα η χρέωση του Βεβαιωτικού καταλόγου (έγινε λανθασμένη πολλαπλή 
εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο). 
 
 
 

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 




