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ΤHN OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ   ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 2o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2020»  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Του ̟ροϊσταµένου της ∆/νσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  της ̟αρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010  ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε  
µε την  ̟αρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και το άρθρο  39 του Ν.  
4257/2014 

Σ χ ε τ ι κ ά, 
µε την εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Λαµιέων έως και το 2ο 
τρίµηνο του έτους 2020, έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 
 
 
 
Κ.Α.   1 ΕΚΤΑΚΤΑ       ΤΑΚΤΙΚΑ 
 
Σηµαντική α̟όκλιση  των εισ̟ραχθέντων α̟ό τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα έσοδα 
ε̟ιχορηγήσεων για εκτέλεση έργων (ΕΣΠΑ – ΣΑΤΑ) ό̟ως αναφέρεται στον 
κωδικό 13 µε ̟ρου̟ολογισµό ̟οσού 18.333.659,08  και εισ̟ραχθέντων µέχρι 
το   2o  τρίµηνο του 2020  ̟οσού 687.737,95  ευρώ. 
 
 
Κ.Α.  2  ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
 
Μεγάλο µέρος της βεβαίωσης για ̟ρώτη φορά των εσόδων χρήσης, 
̟αρελθόντων οικονοµικών ετών ολοκληρώθηκε.  Παρατηρείται   στο τελικό 
̟οσό βεβαίωσης ̟οσού (κωδ. 2) ̟οσό 446.500,00 ενώ οι εισ̟ράξεις µέχρι και 
το  2o  τρίµηνο 2020  ανήλθαν σε 41.028,63  ευρώ.  
 
 
Κ.Α .  3   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
 
Τα εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα ̟ροηγούµενων 
οικονοµικών ετών (κωδ. 32) ̟αρουσιάζουν  µικρό ̟οσοστό εισ̟ράξεων σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Η α̟ό 14-04-2014 ρύθµιση του Ν. 
4257/2014  η ο̟οία ̟αρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 



4304/14 έως 30/10/2014  και τον Ν.4321/2015 έως 30/6/2015 καθώς και µε 
την διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών Ν.4152/2013 δεν αύξησε  
σηµαντικά  τα ̟οσοστά είσ̟ραξης λόγω της µικρής αλλά σταθερής   εισροής   
εσόδων  ̟ου οφείλεται στη ρύθµιση των χρεών. Συνεχίζεται η εισροή εσόδων  
α̟ό ̟αλιές ρυθµίσεις Ν.4257/2014 & 4321/15 καθώς και του Ν.4483/2017 
ενώ εξακολουθεί να ισχύει η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών 
Ν.4152/2013.Ε̟ι̟λέον µε το Ν.4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους 
οφειλέτες για νέα ρύθµιση των χρεών τους έως 100 (εκατό) δόσεις .Παράλληλα 
µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου Αρ.φύλλου 145  30-09-2019 τεύχος Α 
̟αρατάθηκε η ισχύς του Ν.4611/2019 έως 31-12-2019. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Συνεχίζεται η α̟οστολή ατοµικών ειδο̟οιήσεων και η κοινο̟οίηση 
οφειλετών στις ∆.Ο.Υ.  
 
 
 Τίθεται  υ̟όψη σας  η σχετική τριµηνιαία έκθεση,  και ̟αρακαλούµε 
για την έγκρισή της  . 
 
 Λαµία         28/07/2020 

 
                                                   Ο ανα̟λ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                  ∆/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

Τέλος Προηγούμενου Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο2020 Μεταβολή %
έτους

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.389.233,37 10.297.480,27 10.364.676,96 0,65

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 12.902.342,45 9.835.674,98 9.495.776,92 -3,46
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις 486.890,92 461.805,29 868.900,04 88,15
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 18.348.070,61 17.945.389,22 19.024.516,04 6,01

1 Ταμείο 12.545,20 12.416,08 10.192,86 -17,91
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18.335.525,41 17.932.973,14 19.014.323,18 6,03
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 6.426.717,60 6.195.903,27 6.057.085,79 -2,24

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 6.426.717,60 6.195.903,27 6.057.085,79 -2,24
2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 950.753,33 2.002.324,52 1.891.116,22 -5,55

1 Προμηθευτές 941.120,35 1.287.764,37 1.106.553,00 -14,07
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4.979,01 68.212,98 42.856,63 -37,17
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.653,97 315.055,44 185.251,93 -41,20
4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 331.291,73 556.454,66 67,97
Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/6/2020

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 16.608.424,34 8.543.122,23 51,44 8.456.908,57 50,92 98,99

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 198.000,00 114.944,09 58,05 37.104,32 18,74 32,28

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 320.000,00 62.802,65 19,63 62.802,65 19,63 100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.502.500,00 2.752.278,13 50,02 2.752.278,13 50,02 100,00

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών1.197.600,00 531.871,92 44,41 523.498,03 43,71 98,43

05 Φόροι και εισφορές 469.000,00 239.037,48 50,97 239.037,48 50,97 100,00

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.723.254,34 4.836.108,96 55,44 4.836.108,96 55,44 100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 198.070,00 6.079,00 3,07 6.079,00 3,07 100,00

1 Έκτακτα έσοδα 19.459.774,13 1.251.164,27 6,43 1.251.164,27 6,43 100,00

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 109.000,00 118.935,51 109,12 118.935,51 109,12 100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 18.333.659,08 687.737,95 3,75 687.737,95 3,75 100,00

14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 220.915,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 576.100,00 394.166,45 68,42 394.166,45 68,42 100,00

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 220.000,00 50.324,36 22,87 50.324,36 22,87 100,00

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 446.500,00 92.047,11 20,62 41.028,63 9,19 44,57

21 Τακτικά έσοδα 306.500,00 92.047,11 30,03 41.028,63 13,39 44,57

22 Έκτακτα έσοδα 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 13.413.680,98 9.624.935,03 71,75 268.551,72 2,00 2,79

31 Εισπράξεις από δάνεια 513.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών12.900.180,98 9.624.935,03 74,61 268.551,72 2,08 2,79

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.077.880,00 2.112.213,63 41,60 2.112.213,63 41,60 100,00

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 3.736.000,00 1.572.656,68 42,09 1.572.656,68 42,09 100,00

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 89.000,00 3.242,19 3,64 3.242,19 3,64 100,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.459.070,96 18.459.070,96 100,00 18.459.070,96 100,00 100,00

Σύνολα εσόδων 73.465.330,41 40.082.553,23 54,56 30.588.937,78 41,64 76,31

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2020-30/6/2020



Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα %

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 29.715.741,03 21.360.325,87 71,88 9.402.918,36 31,64 8.560.910,50 8.022.632,87 27,00 85,32

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.487.532,82 8.250.541,94 97,21 4.077.745,38 48,04 4.019.079,70 3.706.690,62 43,67 90,90

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.527.444,34 1.493.110,15 59,08 481.522,00 19,05 462.762,35 354.944,54 14,04 73,71

62 Παροχές τρίτων 5.472.937,06 3.523.385,53 64,38 1.762.139,13 32,20 1.378.773,57 1.284.160,24 23,46 72,88

63 Φόροι - Τέλη 218.500,00 40.342,20 18,46 343,11 0,16 343,11 343,11 0,16 100,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.209.988,44 2.891.403,23 55,50 527.208,52 10,12 211.702,70 205.703,16 3,95 39,02

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.013.906,00 1.008.906,00 99,51 384.830,75 37,96 384.830,75 384.826,75 37,95 100,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.947.743,65 2.550.360,53 64,60 824.812,63 20,89 759.101,48 742.385,60 18,81 90,01

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 2.837.688,72 1.602.276,29 56,46 1.344.316,84 47,37 1.344.316,84 1.343.578,85 47,35 99,95

68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Επενδύσεις 26.496.989,68 12.622.657,88 47,64 1.146.020,87 4,33 1.126.265,68 1.090.005,81 4,11 95,11

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 3.425.386,00 1.371.366,34 40,04 210.533,33 6,15 191.123,25 186.633,61 5,45 88,65

73 Έργα 21.387.320,71 11.136.918,97 52,07 915.091,87 4,28 914.746,76 882.976,53 4,13 96,49

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.214.182,97 114.372,57 9,42 20.395,67 1,68 20.395,67 20.395,67 1,68 100,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 470.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 17.225.851,70 4.650.671,50 27,00 2.623.662,07 15,23 2.287.456,52 2.266.181,12 13,16 86,37

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 833.941,68 833.345,72 99,93 830.503,69 99,59 652.547,67 631.572,27 75,73 76,05

82 Αποδόσεις 3.840.000,00 3.817.325,78 99,41 1.793.158,38 46,70 1.634.908,85 1.634.608,85 42,57 91,16

83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 12.551.910,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Αποθεματικό 26.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα δαπανών 73.465.330,41 38.633.655,25 52,59 13.172.601,30 17,93 11.974.632,70 11.378.819,80 15,49 86,38



 
 

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΛΑΜΙΑ      31/7/2020             
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ           
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Τ.Δ/ΝΣΗ:ΦΛΕΜΙNΓΚ & ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ              
Τ.Κ: 35131                                                                             
ΠΛΗΡ:ΑΛ. ΖΑΧΑΡΑΚΗ                                                     
ΤΗΛ-ΦΑΞ:2231351024                                                      
mail:zaxaraki.alexandra@lamia-city.gr 
 

 
  Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

  Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αρ. 297 απόφαση οικονομικής Επιτροπής, λόγω μη τήρησης 
της νόμιμης διαδικασίας ( δεν προηγήθηκε αίτημα πρωτογενούς) και  εξειδίκευση 
Πίστωσης για  ενημέρωση , παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγή της υγείας 
των δημοτών .   
 

                 Σχετ: 1. Την αριθμ.Αποφ. 418/2019, απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : « Ένταξη του Δήμου Λαμιέων στο 
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ. ( WHO Hellenic Healthy Cities 
Network), Αποδοχή Καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής 
Επιτροπής». 
                                2.  Την αρ.  129/ 2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί 
έγκρισης  δημιουργίας «ΚΕΠ  Υγείας» 

  
    Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης θα λειτουργήσει  το 

ΚΕΠ Υγείας  , που στόχο έχει -μεταξύ άλλων –  πληροφορίες, οδηγίες σχετικά με τον 
Covid-19,  δημιουργία ξεχωριστού ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου ανά δημότη , 
ανάπτυξη δράσεων, ημερίδων & εκδηλώσεων που προάγουν την Υγεία,   παροχή 
Υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και  οργάνωση προληπτικών 
εξετάσεων των δημοτών. 
         Στο πλαίσιο καταπολέμησης της πανδημίας του Covid-19, καθίσταται αναγκαία 
η δυνατότητα επιμόρφωσης- ενημέρωσης  των υπαλλήλων της Διεύθυνσής μας 
εκπαίδευση πάνω στις λογισμικές εφαρμογές του ΚΕΠ Υγείας , διαχείριση 
ηλεκτρονικού αρχείου  για τη  συνεχή  παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής 
της υγείας των δημοτών μας, 

       ενώ το αναμενόμενο κόστος της επιμόρφωσης- ενημέρωσης   υπολογίζεται σε 
1.240,00 €  με Φ.Π.Α.24%, και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 156473.0001  και αφορά: 
 
 



 
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ      

24% 
 

 

1 Παροχή υπηρεσιών, 
επιμόρφωσης  ενημέρωσης 

1.000 € 1.240,00€   

 
ΣΥΝΟΛΟ  1.240,00 €  

 
                                   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’.  

3.Την αναγκαιότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων της Διεύθυνσής μας , 

σε θέματα που αφορούν την πρόληψη – προαγωγή της Υγείας της τοπικής κοινωνίας   

 

 
                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

       Την εξειδίκευση πίστωσης ύψους  1.240,00 € , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  
που αφορά την  επιμόρφωση- ενημέρωση  των υπαλλήλων της Διεύθυνσής μας , για 
τη  συνεχή  παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας των δημοτών 
μας  ,που θα βαρύνει τον Κ.Α. 156473.0001  με ΑΔΑΜ: 20REQ006167312 . 

 

 
 
Ημερομηνία …………… 

Ο Συντάξας 

 
Ημερομηνία ………………. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

 
Ημερομηνία ………………. 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
……………………………. Λαμία 31/07/2020 

 

           Ο  ΑΡΜΟΔΙΟΣ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

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

  

 

Λαμία, 30/07/2020 

Αριθμ. πρωτ.  29109 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Μη άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της υπ΄ αριθμ. 

63/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

             

1. Στις 19-06-2020 επιδόθηκε στον Δήμο Λαμιέων ακριβές αντίγραφο του πρώτου 

απογράφου εκτελεστού με αριθμό 63/2020 της με αριθμό 63/2020 διαταγής πληρωμής 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά την από 17-06-2020 αίτηση του  Γεωργίου 

Ρεντίφη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Λαμιέων, προς γνώση κα για τις νόμιμες 

συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο του 

αιτούντος, ευρισκόμενο επί της οδού Δαβάκη 6 στα Καλύβια Λαμίας, όπου στεγάζεται το 

8ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου του έτους 2019, Μαρτίου 

του έτους 2019, Απριλίου του έτους 2019, Μαΐου του έτους 2019, Ιουνίου του έτους 2019, 

Ιουλίου του έτους 2019, Αυγούστου του έτους 2019, Σεπτεμβρίου του έτους 2019, 

Οκτωβρίου του έτους 2019, Νοεμβρίου του έτους 2019, Δεκεμβρίου του έτους 2019, 

Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, 

Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 2020 το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (6.558,72 ευρώ) με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

mailto:v.karanasios@lamia-citv.gr
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εξόφλησή του, καθώς και  το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της 

διαταγής αυτής. 

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου του έτους 2019 

έως και Μαΐου του έτους  2020, το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ 

ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (409,92 € μηνιαίο μίσθωμα χ 16 μήνες = 6.558,72 €) 

με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 19-6-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή του. 

Μέχρι σήμερα, 28-7-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των εικοσιένα ευρώ και πενήντα λεπτών (21,50 €) – (ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα το 

ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (6.780,22 ευρώ), 

ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 6.558,72 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 21,50 ευρώ  +  200,00 

ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

 

3. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 27798/22-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου με τα συνημμένα έγγραφα, η περιγραφόμενη στην 

υπ’ αριθμ. 63/2020 διαταγή πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για την καταβολή 

καθυστερουμένων μισθωμάτων πράγματι υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί. 

Ακόμη, ο Δήμος μας κατά το ένδικο χρονικό διάστημα αλλά έως και σήμερα εξακολουθεί 

να κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου χωρίς ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση, 

γεγονότα που προκύπτουν από το με αριθ. πρωτ. 21827/15-6-2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο 

βεβαιώνεται ότι το επί της οδού Δαβάκη 6 στα Καλύβια Λαμίας  ακίνητο του αιτούντος 

χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Λαμίας, από την από 09-05-2019 

υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και από την με αριθ. πρωτ. 55/9-5-2019 Βεβαίωση της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθ/δας, περί λειτουργίας του 8ου 

Νηπιαγωγείου Λαμίας για το σχολικό έτος 2018-2019. .   

3.1. Από το σύνολο των εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της 

διαταγής πληρωμής και ειδικότερα το αρ. πρωτ. 27798/22-07-2020 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αποδεικνύεται η επιδικασθείσα 

απαίτηση του αιτούντος, γεγονός που καθιστά νόμιμη την έκδοσή της ως άνω αρ. 63/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 623 
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και 624 του ΚΠολΔ, ήτοι η χρηματική απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό στον αιτούντα 

αποδεικνύονται από έγγραφα και είναι ορισμένο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απαίτηση του αιτούντα είναι ουσία βάσιμη, ήτοι 

το επιδικασθέν με την ως άνω διαταγή πληρωμής κεφάλαιο οφείλεται από το Δήμο 

Λαμιέων, είναι ορισμένο και αποδεικνύεται από τα προσαγόμενα από τον αιτούντα 

παραστατικά. 

4. Ακόμη, στο άρθρο 1 του ν. 3068/2002 ορίζεται ότι το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα 

λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις 

δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την 

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων.  

Με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004, προστέθηκε στο ως άνω άρθρο 1 του ν. 

3068/2002, εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια 

του παρόντος νόμου και δεν εκτελούνται οι εκτελεστοί τίτλοι που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις γ΄-ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 904 ΚΠολΔ (μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι κατά τα άρθρα 623 επ. του ίδιου Κώδικα εκδιδόμενες από τον 

αρμόδιο δικαστή διαταγές πληρωμής), πλην των κηρυχθεισών εκτελεστών αλλοδαπών 

αποφάσεων. 

Η νομολογία, όμως, έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η ως άνω διάταξη του 

άρθρου 20 του ν. 3301/2004. Με την αρ. 2347/2009 ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι είναι 

επιτρεπτή η εκτέλεση διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ., ότι 

είναι αντισυνταγματική η 4 διάταξη του άρθρου 20 του ν. 3301/2004, αντίκειται στα άρθρα 

20 § 1 και 28 § 1 του Συντάγματος καθώς και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ότι είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής κατά του 

Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. ακόμη και όταν η υποκείμενη σχέση 

υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων (ΑΕΔ 18/2005). 

Μάλιστα, με τη με αριθμό 145/2010 πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, στην οποία μνημονεύεται ρητά η ως άνω απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 

2347/2009), κρίθηκε νόμιμη δαπάνη Δήμου και θεωρήθηκε ΧΕΠ, που είχε εκδοθεί με 

βάση διαταγή πληρωμής, κρίνοντας περαιτέρω ότι, εάν υποβληθεί στον Επίτροπο 

ένταλμα για θεώρηση, αυτός οφείλει να προβαίνει στον καθοριζόμενο από το άρθρο 17 

του Π.Δ. 774/1980 έλεγχο, ανεξαρτήτως αν η κρινόμενη δαπάνη υπάγεται ή μη στις 

εξαιρούμενες κατ΄ άρθρο 169 § 2 του ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) δαπάνες (185/2010, 328/2015, 

108/2016 VII Τμήμα ΕΣ).  



Σελίδα 4 από 6 

 

Συνεπώς, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν συντρέχει ούτε νομικός λόγος άσκησης 

ανακοπής (632 ΚΠολΔ) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής.  

Ακόμη, με την αρ. 1023/2017 της Ολομέλειας του ΕΣ κρίθηκε ότι η διοίκηση οφείλει 

να συμμορφώνεται στον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής, που αποτελεί νόμιμο 

δικαιολογητικό πληρωμής δαπάνης, χωρίς να απαιτείται να εξοπλιστεί με δύναμη 

δεδικασμένου κατά το άρθρο 633 ΚΠολΔ. Η ίδια δέσμευση υπάρχει και για το ΕΣ κατά την 

άσκηση του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου. 

5. Περαιτέρω, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και πραγματικών 

περιστατικών από το αρμόδιο όργανο του Δήμου, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα 

ασκηθεί ή όχι ανακοπή, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που η μη 

άσκηση ανακοπής θα έχει τόσο στον αιτούντα, όσο και στον ίδιο το Δήμο, καθώς ׃  

α. Η δικαστική επίλυση της διαφοράς μετά από ανακοπή είναι δυνατό να έχει ως 

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του αιτούντα, η δαπάνη του δήμου 

προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους. Συνεπώς, 

σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του 

ενάγοντος/αιτούντος/καθ’ ου η ανακοπή, η μη άσκηση ανακοπής εκ μέρους του Δήμου 

συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή 

του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 

3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να 

διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με 

τρόπο επιμελή και αποδοτικό».  

β. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση του αιτούντα, ο οποίος διαφορετικά 

υποχρεούται να περιμένει την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου 

εκδικασθεί η υπόθεση και ειδικά, στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος εξακολουθεί να 

χρησιμοποιεί το μίσθιο ένα σχεδόν χρόνο χωρίς ο εκμισθωτής να εναντιώνεται αν και δεν 

του καταβάλλονταν τα οφειλόμενα μισθώματα.  

γ. Με τον τρόπο αυτόν προάγεται η εμπιστοσύνη προς τη διοίκηση και 

παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός απονομής δικαιοσύνης. Η διαπίστωση εάν 

συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξει το αρμόδιο όργανο την 

άσκηση ή μη ανακοπής δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο κατά περίπτωση και εναπόκειται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα του αποφασιστικού οργάνου του Δήμου.  

 6. Στην διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική 

επιτροπή : «……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 
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των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, 

ιη΄, ιβ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης ». 

 

7. Επειδή από την επισκόπηση της διαταγής πληρωμής και του φακέλου της 

δικογραφίας προκύπτει ότι, από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία αλλά και τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί 

ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως πιθανή ανακοπή 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με 

επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες καθώς και δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης 

που θα εκδοθεί. 

Επειδή αντικείμενο της δίκης της ανακοπής είναι ο έλεγχος της νομιμότητας και του 

κύρους της διαταγής πληρωμής και όχι η διάγνωση της ουσιαστικής αξίωσης, πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι, αν υποτεθεί ότι μετά την άσκηση ανακοπής ακυρωθεί η 

πιο πάνω διαταγή πληρωμής, ο αιτών μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το 

αιτούμενο ποσό νομιμότοκα από την αρχική επίδοση της διαταγής πληρωμής, η οποία 

πλέον αποτελεί όχληση κατά την έννοια των άρθρων 340, 346 του ΑΚ και μέχρι την 

ολοσχερή εξόφληση τους.  

Επειδή κατ’ άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής 

απαιτείται πιθανολόγηση ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής.  

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης ανακοπής (κατ΄ 

άρθρο 632 του ΚΠολΔ) και αίτησης αναστολής κατά της ως άνω με αριθ. 63/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα ευδοκιμήσει ενώ θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα.  

 

 

                                                                  Ο Προϊστάμενος  

                                                                 του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας    

     

                                                                  Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

                                                                  Νομικός Σύμβουλος   
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      ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                
ΘΕΜΑ : Μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 63/2020 

διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας.  

 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθ. 63/2020 πρώτου απόγραφου εκτελεστού 

της υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγής πληρωμής καθυστερουμένων μισθωμάτων του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας, που εκδόθηκε μετά από την από 17-6-2020 αίτηση του  Γεωργίου 

Ρεντίφη του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Λαμιέων, το οποίο επιδόθηκε στο Δήμο 

Λαμιέων στις 19-6-2020 προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες. 

2. Με την παραπάνω διαταγή πληρωμής διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να 

καταβάλει στον αιτούντα τα καθυστερούμενα μισθώματα, που αφορούν σε ακίνητο του 

αιτούντος, ευρισκόμενο επί της οδού Δαβάκη 6 στα Καλύβια Λαμίας, όπου στεγάζεται το 

8ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου του έτους 2019, Μαρτίου 

του έτους 2019, Απριλίου του έτους 2019, Μαΐου του έτους 2019, Ιουνίου του έτους 2019, 

Ιουλίου του έτους 2019, Αυγούστου του έτους 2019, Σεπτεμβρίου του έτους 2019, 

Οκτωβρίου του έτους 2019, Νοεμβρίου του έτους 2019, Δεκεμβρίου του έτους 2019, 

Ιανουαρίου του έτους 2020, Φεβρουαρίου του έτους 2020, Μαρτίου του έτους 2020, 

Απριλίου του έτους 2020 και Μαΐου του έτους 2020 το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων 

πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (6.558,72 ευρώ) με το 

νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 
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εξόφλησή του, καθώς και  το ποσό των διακοσίων (200,00) ευρώ για δικαστικά έξοδα της 

διαταγής αυτής. 

2.1. Για τα μισθώματα των μισθωτικών μηνών Φεβρουαρίου του έτους 2019 

έως και Μαΐου του έτους  2020, το ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ 

ευρώ και εβδομήντα δυο λεπτών (409,92 € μηνιαίο μίσθωμα χ 16 μήνες = 6.558,72 €) 

με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την 19-6-2020 και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή 

εξόφλησή του. 

Μέχρι σήμερα, 28-7-2020, οι τόκοι υπερημερίας του παραπάνω ποσού 

ανέρχονται στο ποσό των είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (21,50 €) – (ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων υπερημερίας). 

2.2.  Συνολικά, διατάσσεται ο Δήμος Λαμιέων να καταβάλλει στον αιτούντα το 

ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ και είκοσι δυο λεπτών (6.780,22 ευρώ), 

ήτοι αναλυτικά : κεφάλαιο 6.558,72 ευρώ + τόκοι υπερημερίας 21,50 ευρώ +  200,00 ευρώ 

για δικαστικά έξοδα. 

3. Το με αριθ. πρωτ. 27798/22-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο η περιγραφόμενη στην υπ’ αριθ. 63/2020 διαταγή 

πληρωμής απαίτηση του αιτούντος για καταβολή καθυστερουμένων μισθωμάτων 

υφίσταται και δεν έχει έως σήμερα εξοφληθεί και ότι ο Δήμος Λαμιέων εξακολουθεί να 

κάνει χρήση του μισθίου ακινήτου, στο οποίο στεγάζεται το 8ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, χωρίς 

ο αιτών να εναντιώνεται στη μίσθωση. 

4. Η από 9-5-2019 υπεύθυνη δήλωση του Γεωργίου Ρεντίφη του 

Κωνσταντίνου. 

5. Η με αριθ. πρωτ. 55/9-5-2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης Ν. Φθ/δας, περί λειτουργίας του 8ου Νηπιαγωγείου Λαμίας για το σχολικό 

έτος 2018-2019. 

6. Το με αριθ. πρωτ. 21827/15-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης, Πολιτισμού & Αθλητισμού, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το επί της οδού 

Δαβάκη 6 στα Καλύβια Λαμίας  ακίνητο του αιτούντος χρησιμοποιείται για τη στέγαση του 

8ου Νηπιαγωγείου Λαμίας. 

7. Η με αριθ. πρωτ. 29109/30-7-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς την 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Επειδή, από την επισκόπηση της παραπάνω διαταγής πληρωμής και του 

φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει ότι από τα επικληθέντα και προσκομισθέντα 
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στοιχεία, αλλά και τις υποχρεώσεις του Δήμου Λαμιέων, βάσει των διατάξεων του νόμου, 

δεν συντρέχουν ισχυρισμοί ανακοπής με νομική και ουσιαστική βασιμότητα, επομένως 

τυχόν άσκηση ανακοπής πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα 

επιβαρυνθεί ο Δήμος Λαμιέων με επιπλέον τόκους και δικαστικές δαπάνες, καθώς και 

δαπάνες εκτελέσεως της απόφασης που θα εκδοθεί. Συναφώς, δεν τίθεται και θέμα 

άσκησης αίτησης αναστολής. 

Προτείνεται, σύμφωνα 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 (ΦΕΚ Α΄241/23-12-2016) και του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας – Νομικού Συμβούλου, η λήψη απόφασης : 

Α) Για τη μη άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 

63/2020 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Λαμίας και  

Β) Η διαβίβαση της απόφασης και των σχετικών εγγράφων στη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών για τις δικές της ενέργειες. 

 

Λαμία, 30/7/2020                

     

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                

                                                                              Νομικής Υπηρεσίας 

           
 

  
Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

   Νομικός Σύμβουλος  



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεμ. κατηγορία : Απασχόληση & εργασία
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Είδος πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ.Κώδικας : 351 31 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες : Ιωάννα Ν. Μωρίκη 
Αριθ. Τηλέφ. : 22313 51023 
Αριθ. FAX : 22313 51023 
E-mail : moriki.gianna@lamia-city.gr

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ : «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου, μετά από προδικαστική 

απόφαση».

Τίθενται υπόψη σ α ς :

1. Η υπ'αριθμ. 52/9-2-2016 (Α.Δ.Α. : ΩΖ63ΩΛΚ-ΚΕΦ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, με την οποία δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στη 

δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Παναγιώτα Στ. Μανδώρα, προκειμένου να 

παραστεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στις 25/2/2016 στη συζήτηση της 

με Α.Π.Κ. 189/2009 προσφυγής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης κατά της αριθμ. 

104/2008 φορολογικής εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων .

2. Η υπ' αριθμ. 709/22-5-2020 κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας, με την οποία προσδιορίστηκε η συζήτηση της ανωτέρω προσφυγής στις 17/9 

/2020, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ. Α915/2017 προδικαστικής απόφασης .

ΠΡΟΣ :

Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Λαμιέων
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3. Η με αριθ. πρωτ. /30-7-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων ττρος την Οικονομική Επιτροπή του 

Δήμου Λαμιέων.

3.1 Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται 

μια θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου -  Νομικού Συμβούλου 

με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο κ. Βλάσιος 

Καρανάσιος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος .

3.2 Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή .

3.3 Η δικηγόρος του Δήμου παρίστανται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π. .

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανής η αντικειμενική αδυναμία του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και του χειρισμού της ως άνω 

υπόθεσης, λόγω ότι είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις και παράλληλα απαιτείται 

διαδοχική παράσταση της δικηγόρου του Δήμου, ιδιαίτερα κατά τη χρονική περίοδο από 

το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής, που προσδιορίστηκαν οι υποθέσεις που δεν 

συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες υγειονομικές 

συνθήκες -  covid19). Για τη συγκεκριμένη δε υπόθεση απαιτείται η κ. Παναγιώτα Στ. 

Μανδώρα να οριστεί πληρεξούσια δικηγόρος, δεδομένου ότι κατά την αρχική δικάσιμο η 

προαναφερθείσα παραστάθηκε ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου και επί της 

παραπάνω προσφυγής δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση αλλά παραπεμπτική στη 

Διοίκηση και μετά τις οριζόμενες ενέργειές της ορίστηκε δικάσιμος εκ νέου για τη συζήτησή 

της .

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 

1, περιπτ. ιθ’ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α ’ / 9-8-2019), που αντικατέστησε 

το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, που τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν.
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4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α Ί  11-3-2020) και τη συνημμένη γνωμοδότηση του Nc~<c_ 

Συμβούλου του Δήμου Λαμιέων, η λήψη απόφασης :

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Παναγιώτα Στ„ Μανδώρα, προκειμένου να παραστεί 

για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας στη συζήτηση της με Α.Κ. : ΠΡ189/4-9-2009 προσφυγής στις 17/9/2020. καθώς 

και σε κάθε αναβολή ή ανασυζήτηση ή ματαίωσή της και να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων.

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

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

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

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

2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών με 

το Φ.Π.Α. (184,76 €), που αναλύεται ως εξής :

α) για την παράστασή της κατά τη συζήτηση της προσφυγής εξήντα τέσσερα 

(64,00 €) ευρώ .

β) για τη σύνταξη υπομνήματος ογδόντα πέντε (85,00 €) ευρώ . 

γ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό τριάντα πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά, ήτοι 

(64,00 € + 85,00 €) = 149,00 ευρώ X 24% = 35,76 € .

Λαμία, / 7 / 2020

Ο Προϊστάμενος 

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

  

 

Λαμία,         30 / 7 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 29162 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 28737/28-7-2020 αίτηση της Ε.Δ. του Β. με τη συνημμένη 

αριθμ. Α18/2631/22-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας. 

                   β)  Αρ. πρωτ. 28737/30-7-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου κ. 

Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων . 

 
 

 1. Στην διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 
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περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Με την αριθμ. Α18/2631/22-7-2020  κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας 

καλείται  η Ε.Δ. του Β. να εμφανιστεί ενώπιόν της και να λάβει γνώση της μήνυσης / 

έγκλησης σε βάρος της, με εγκαλούντα / μηνυτή το Γ.Μ. ,  για ενδεχόμενη παράβαση 

καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση κ.λ.π. (άρθρα 259-98 Π.Κ.) και να εξεταστεί ανωμοτί με τα 

δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και απορρέουν από τον Κ.Π.Δ.- ν. 4620/2019 .  

2.2. Με την αριθ. πρωτ. 28737/28-7-2020 αίτηση της  Ε.Δ.  του Β.  ζητείται από τον 

κ. Δήμαρχο να οριστεί δικηγόρος για τη νομική υποστήριξή της, για μήνυση που υπέβαλε 

ο Γ.Μ. σε βάρος της, ως υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Λαμιέων, για παράβαση 

καθήκοντος .  

2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 28737 /30-7-2020 αίτηση του Δημάρχου Λαμιέων προς 

το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που βασίζεται στην σχετική με αρ. πρωτ. 28737 

/ 28-7-2020 αίτηση της ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, ζητείται να προβεί η 

Νομική Υπηρεσία στις ενέργειές της για την παροχή της νομικής υποστήριξης στην 

ανωτέρω υπάλληλο του Δήμου μας κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.  

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μια 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο κ. Βλάσιος 

Καρανάσιος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή .  

4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης της υπαλλήλου, λόγω 
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του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις, 

που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες 

υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο από το 

Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις της υπαλλήλου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και όχι στο 

πλαίσιο του ιδιωτικού βίου της απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης, καθόσον 

αφορά διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.  

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 του  Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση της ανωτέρω υπαλλήλου του 

Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το 

άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020) από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να την εκπροσωπήσει κατά την διενέργεια 

της προκαταρκτικής εξέτασης που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει έγγραφες 

εξηγήσεις.       
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος  
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Λαμία,        30  / 7 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 29167 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 28738/28-7-2020 αίτηση της Ε.Κ. του Α. με τη συνημμένη 

αριθμ. Α18/2631/22-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας. 

                     β)  Αρ. πρωτ. 28738 /30-7-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου κ. 

Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων . 

 
 

 1. Στην διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 
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περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Με την αριθμ. Α18/2631/22-7-2020  κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας 

καλείται  η Ε.Κ. του Α. να εμφανιστεί ενώπιόν της και να λάβει γνώση της μήνυσης / 

έγκλησης σε βάρος της, με εγκαλούντα / μηνυτή το Γ.Μ. ,  για ενδεχόμενη παράβαση 

καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση κ.λ.π. και να εξεταστεί ανωμοτί με τα δικαιώματα που της 

παρέχει ο νόμος και απορρέουν από τον Κ.Π.Δ.- ν. 4620/2019 .  

2.2. Με την αριθ. πρωτ. 28738/28-7-2020 αίτηση της  Ε.Κ.  του Α.  ζητείται από τον 

κ. Δήμαρχο να οριστεί δικηγόρος για τη νομική υποστήριξή της, για μήνυση που υπέβαλε 

ο Γ.Μ. σε βάρος της, ως Προϊσταμένης της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Λαμιέων, για παράβαση 

καθήκοντος .  

2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 28738 /30-7-2020 αίτηση του Δημάρχου Λαμιέων προς 

το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που βασίζεται στην σχετική με αρ. πρωτ. 28738 

/ 28-7-2020 αίτηση της ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, ζητείται να προβεί η 

Νομική Υπηρεσία στις ενέργειές της για την παροχή της νομικής υποστήριξης στην 

ανωτέρω υπάλληλο και Προϊσταμένης της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου μας κατά την διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης.  

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μία 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο κ. Βλάσιος 

Καρανάσιος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μια (1) είναι κενή .  

4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 
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5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης της υπαλλήλου, λόγω 

του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις, 

που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες 

υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο από το 

Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις της υπαλλήλου στα μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και όχι 

στο πλαίσιο του ιδιωτικού βίου της, απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης 

καθόσον αφορά διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.  

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 του Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση της ανωτέρω υπαλλήλου και 

Προϊσταμένης της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του 

ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το 

άρθρο 54 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133),  αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με 

το άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020), από την αρμόδια 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να  την εκπροσωπήσει κατά την 

διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει 

έγγραφες εξηγήσεις.       
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               Ο Προϊστάμενος  
                   
του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος  
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Αρ. τηλεφ.       : 22313 51023 
Αρ. FAX          :  
E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,         30 / 7 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 29165 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ – ΘΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής νομικής υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Λαμιέων. 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Αρ. πρωτ. 28739/28-7-2020 αίτηση της Π.Κ. του Ε. με τη συνημμένη 

αριθμ. Α18/2631/22-7-2020 κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας. 

                  β)  Αρ. πρωτ. 28739 /30-7-2020 απαντητικό έγγραφο του Γραφείου κ. 

Δημάρχου  προς το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων . 

 
 

 1. Στην διάταξη του άρθρου 244 Α § 6 του ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με 

το άρθρο 218 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133/19-7-2018) ορίζεται ότι: « 6. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη 

στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των 

Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης 

ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε 

περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η 

νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα 

από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της 

Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που προσλαμβάνεται 

σύμφωνα με την περίπτωση ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 72 και σύμφωνα με την 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 29165 - 30/07/2020
Φυσ. Αρχείο: ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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περίπτωση ιγ` της παραγράφου 1 του άρθρου 176, αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις 

εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.». 

2.1. Με την αριθμ. Α18/2631/22-7-2020  κλήση της κ. Πταισματοδίκη Λαμίας 

καλείται  η Π.Κ. του Ε. να εμφανιστεί ενώπιόν της και να λάβει γνώση της μήνυσης / 

έγκλησης σε βάρος της, με εγκαλούντα / μηνυτή το Γ.Μ. ,  για ενδεχόμενη παράβαση 

καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση κατ΄εξακολούθηση κ.λ.π. και να 

εξεταστεί ανωμοτί με τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος και απορρέουν από τον 

Κ.Π.Δ.- ν. 4620/2019 .  

2.2. Με την αριθ. πρωτ. 28739/28-7-2020 αίτηση της  Π.Κ.  του Ε.  ζητείται από τον 

κ. Δήμαρχο να οριστεί δικηγόρος για τη νομική υποστήριξή της, για μήνυση που υπέβαλε 

ο Γ.Μ. σε βάρος της, ως υπαλλήλου της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου Λαμιέων, για παράβαση 

καθήκοντος .  

2.3. Με την υπ΄αριθ. πρωτ. 28739 /30-7-2020 αίτηση του Δημάρχου Λαμιέων προς 

το Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, που βασίζεται στην σχετική με αρ. πρωτ. 28739 

/ 28-7-2020 αίτηση της ανωτέρω υπαλλήλου του Δήμου Λαμιέων, ζητείται να προβεί η 

Νομική Υπηρεσία στις ενέργειές της για την παροχή της νομικής υποστήριξης στην 

ανωτέρω υπάλληλο του Δήμου μας κατά την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.  

3.1. Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) προβλέπεται μία 

θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου με 

σχέση έμμισθης εντολής (πάγια αντιμισθία) στην οποία υπηρετεί ο κ. Βλάσιος 

Καρανάσιος, του οποίου η ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών 

και γνωμοδοτήσεων προς τον Δήμο και τα όργανα του, η κατεύθυνση του χειρισμού των 

υποθέσεων από τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, 

προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών του Τμήματος . 

3.2. Επίσης, προβλέπονται δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία) εκ των οποίων η μία (1) είναι κενή .  

4. Η δικηγόρος του Δήμου  παρίσταται σε όλα ανεξαιρέτως τα Δικαστήρια όλων 

των βαθμών και δικαιοδοσίας τους, διενεργεί ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και καταρτίζει 

συμβάσεις για την προάσπιση των υποθέσεων και των συμφερόντων του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων και Ιδρυμάτων αυτού, γνωμοδοτεί και παρέχει συμβουλές για κάθε 

νομικό ζήτημα, παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και 

επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το 

Δήμο κ.λ.π.. 
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5. Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει αντικειμενική αδυναμία το Τμήμα Νομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και της νομικής υπεράσπισης της υπαλλήλου, λόγω 

του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο από υποθέσεις, 

που δεν συζητήθηκαν, λόγω αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων (έκτακτες 

υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο από το 

Σεπτέμβριο του 2020 και εξής . Για την συγκεκριμένη δε υπόθεση - σχηματισθείσα 

δικογραφία για πράξεις της υπαλλήλου μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων της και όχι στο 

πλαίσιο του ιδιωτικού βίου της, απαιτείται η άμεση παροχή νομικής υποστήριξης καθόσον 

αφορά διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.  

6. Επειδή στην διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019)  ορίζεται ότι 

η Οικονομική Επιτροπή : «… ιθ) …Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή 

γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. 

Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή 

δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα 

συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις 

αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ΚΔΚ» και στην παρ. 2 ότι : « Για τις περιπτώσεις ιζ`, ιη`, ιθ` της προηγούμενης 

παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η αρίθμηση «ιθ`» στο πρώτο 

εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ`», ως άνω, με το άρθρο 10 παρ. 

3 Ν. 4674/2020,ΦΕΚ Α 53/11.3.2020..…». 

7. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος για την νομική εκπροσώπηση της ανωτέρω υπαλλήλου του 

Δήμου μας, κατά τη διάταξη του άρθρου 72 § 1 περ. ιε΄ του ν. 3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 § 5 ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), το άρθρο 54 του ν. 

4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241) και το άρθρο 203 § 3  ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133),  

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 § 1 του ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και με το 

άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020), από την αρμόδια Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να  την εκπροσωπήσει κατά την διενέργεια 

της προκαταρκτικής εξέτασης, που θα παρασταθεί σ΄ αυτή και θα συντάξει έγγραφες 

εξηγήσεις.       
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση:  Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.: 35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΟΛΓΑ 
 Τηλ. : 223351059 
 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

 
Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:   
                «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
  
  Στις  2/7/2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 21452/12-6-2020 
(ΑΔΑΜ:20PROC006861551) διακήρυξη  της  αριθ  28/2020 μελέτης  Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 

1) πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ: 20REQ006773585  
2) Κωδικός CPV 45000000-7  
3) ΑΦΜ 079250883  Αναδόχου        
4) συνολικό κόστος μετά την  έκπτωσης:  35.209,68 € χωρίς ΦΠΑ 24% 
5) Κ.Α.   30.7333.0043 Προϋπολογισμού  

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     ΦΟΡΕΑ 
1. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
3. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
4. ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε. 
5. ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
Στις 2/7/2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος 2020, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 387/17-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων, προέβη στην αποσφράγιση του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο.  



Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από 
τον πρώτο μειοδότη.  

Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί και συντάχθηκε το από 2/7/2020 1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, που αφορά την κατασκευή του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017. 

Με την αριθ  283/7-7-2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 
2/7/2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, για το 
έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» και 
αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωση σαράντα ένα τοις εκατό (41,00%) 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» προσεκλήθη με το αριθ. 27071/16-
7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων για την  
υποβολή,  σε σφραγισμένο φάκελο με αριθμό Πρωτοκόλλου προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ: 28291/24-7-2020 και προέβη 
στην αποσφράγιση του. 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
 

                    και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Την έγκριση του από 29/7/2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Έργων για  το έτος  2020, για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ».  

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» με ΑΦΜ 
079250883  Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης (41,00%)  

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης κατακύρωσης μαζί με το από 29/7/2020 2ο  
Πρακτικό σε όλους τους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. β. της διακήρυξης οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
άρθρο 4.3 Διακήρυξης, δηλαδή στους παρακάτω: 

 
Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης 

ή ονοματεπώνυμο εργολάβου 
Δ/ΝΣΗ  Τρόπος Επικοινωνίας 

 1 ΧΕΙΜΑΡΑΣ  ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ   2 – ΤΚ 
35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.-Fax:22310-22222 
 email: info@cheimarastechniki.gr 

 2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 – ΤΚ 
35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-Fax:22310-44519  
email: thanmoustakas@gmail.com 

 3  ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 8   
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.Fax:22310- 42889 
email: info@ntouvas-texniki.gr 

4 ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 
18  ΤΚ 35132 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.2231044751 
Email: afoitsomos@gmail.gr 

5 ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΕΛΕΥΕΘΡΙΑΣ 
15  ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-20154 
Fax:2231050468 
Email: pagogos1@gmail.com 

 
 
 
 
 



ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
Το από 29/7/2020 2ο Πρακτικό Δημοπρασίας 

Η   ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ. 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
 



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση:  Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.: 35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΟΛΓΑ 
 Τηλ. : 223351059 
 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

 
Τ Η Ν  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Τ Ο Υ  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  

 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 2ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:   
                «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ.» 

 
  Στις  25-6-2020 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 74.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού 
όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 21118/10-6-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC006842334) 
διακήρυξη  της  αριθ  27/2020 μελέτης  Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου.  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ: 

1) πρωτογενούς αιτήματος ΑΔΑΜ:20REQ006719895  
2) Κωδικός CPV 45000000-7  
3) ΑΦΜ 079250883  Αναδόχου        
4) συνολικό κόστος μετά την  έκπτωσης:  34.016,13 € χωρίς ΦΠΑ 24% 
5) Κ.Α.   30.7333.0045 Προϋπολογισμού  

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, είναι ο παρακάτω: 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     ΦΟΡΕΑ 
1. ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
2. ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
3. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ  
4. ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΣ ΟΕ  
5. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ  Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στις 25/6/2020 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, η οποία 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 387/17-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς», τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων  και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο.  

Κατόπιν η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται 
από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης, κατά σειρά μειοδοσίας, αρχίζοντας από 
τον πρώτο μειοδότη.  



Όλοι οι συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί και συντάχθηκε το από 25/6/2020 1ο Πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, που αφορά την κατασκευή του 
έργου  «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017. 

Με την αριθ  274/2-7-2020  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 25-6-
2020 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2020, για το 
έργο  «ΣΥΤΝΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» και αναδείχθηκε 
προσωρινός μειοδότης, ο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» με ενιαίο ποσοστό έκπτωση σαράντα 
τρία τοις εκατό (43,00%) 

Ο προσωρινός ανάδοχος «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» προσεκλήθη με το αριθ. 26440/13-
7-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων για την  
υποβολή,  σε σφραγισμένο φάκελο με αριθμό Πρωτοκόλλου προς την Επιτροπή Διαγωνισμού, 
των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. 

Η Επιτροπή παράλαβε τον ανωτέρω φάκελο με αριθ. Πρωτ: 27931/22-7-2020 και προέβη 
στην αποσφράγιση του. 

Από τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο προσωρινός ανάδοχος 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
 

                    και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Την έγκριση του από 29/7/2020 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 
Έργων για  το έτος  2020, για το έργο  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ».  

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στον ανάδοχο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ» με ΑΦΜ 
079250883  Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ με ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης (43,00%)  

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης κατακύρωσης μαζί με το από 29/7/2020 2ο  
Πρακτικό σε όλους τους προσφέροντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.2. β. της διακήρυξης οι οποίοι 
έχουν το δικαίωμα ένστασης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 
άρθρο 4.3 Διακήρυξης, δηλαδή στους παρακάτω: 

 
Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης 

ή ονοματεπώνυμο εργολάβου 
Δ/ΝΣΗ  Τρόπος Επικοινωνίας 

 1 ΧΕΙΜΑΡΑΣ  ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΝΙΑΝΩΝ   2 – ΤΚ 
35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.-Fax:22310-22222 
 email: info@cheimarastechniki.gr 

 2 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ 1 – ΤΚ 
35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-Fax:22310-44519  
email: thanmoustakas@gmail.com 

 3  ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 8   
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.Fax:22310- 42889 
email: info@ntouvas-texniki.gr 

4 ΑΦΟΙ ΤΣΩΜΟΥ Ο.Ε. ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 
18  ΤΚ 35132 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.2231044751 
Email: afoitsomos@gmail.gr 

5 ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΤ. ΕΛΕΥΕΘΡΙΑΣ 
15  ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-20154 
Fax:2231050468 
Email: pagogos1@gmail.com 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
Το από 29/7/2020 2ο Πρακτικό Δημοπρασίας 

Η   ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Δ. 
 
 
 

ΟΛΓΑ – ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή Κακανά 
Τηλ.: 22310 24164, Fax : 2231022465 
Email: kakana@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές 
Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική 
Ζωή 

 
Εισήγηση 

 
Προς 

την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ 

και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ». 

 
Τίθεται υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου κατ εφαρμογή του άρθρου 8 και 9 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ η από 30-04-2020 εισήγηση- υπόμνημα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ»  προϋπολογισμού μελέτης 614.000.00 €  
αναδόχου  Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ.   

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

     Η με αριθ. 47/31-07-2018 Τεχνική μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ 
ΛΑΜΙΑΣ» συντάχθηκε από την Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  του 
Δήμου Λαμίας, με συνολικό προϋπολογισμό του έργου (σύμφωνα με την μελέτη) 
που ανέρχεται σε 614.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 
Στις 19-10-2018 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 

και αναδείχθηκε  ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ "ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ"», με ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα δύο και δεκαεπτά επί τοις εκατό (42,17 %)  επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

Με την αριθμό 43/2019 (ΑΔΑ: ΩΣΣΘΩΛΚ-Η8Ο) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής κατακυρώθηκε η σύμβαση και ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του 
παραπάνω έργου στην  Κ/ΞΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ-ΜΠΑΡΩΝΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΣ. 

     Την 12-04-2019 υπογράφηκε η αριθμ. 15024 σύμβαση για ποσόν 
355.065,06€ με το Φ.Π.Α.(24%). 

Η εργολαβία έχει ως αντικείμενο την κατασκευή δύο Κόμβων Κυκλικής Κίνησης 
(K3) σε διασταυρώσεις εντός της πόλης Λαμίας προς αντικατάσταση 
σηματοδοτούμενων (με φωτεινή σηματοδότηση) ισόπεδων κόμβων. 

Με την αριθ. 280/2019 (ΑΔΑ: 66ΞΑΩΛΚ-03Υ) Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο 
ΠΚΤΜΝΕ , σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις 
ποσοτήτων όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του έργου καθώς και τρεις νέες 
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εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου 
αναλώνοντας μέρος της δαπάνης των απροβλέπτων.   
Με την αριθ. 197/2020 (ΑΔΑ: 9Γ5ΨΩΛΚ-Ν9Α) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, σε ισοζύγιο με το 
ποσό της σύμβασης, και συμπεριέλαβε αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν 
με την εκτέλεση του έργου.   
 
 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, ΤΟΥ 2ου 
ΠΚΤΜΝΕ ΚΑΙ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Η σύνταξη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, κρίθηκε αναγκαία για να 

συμπεριλάβει: 
Α.  αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως προέκυψαν με την εκτέλεση του 

έργου, με χρήση των «επί έλασσον δαπανών», που γίνεται σύμφωνα με την 
παρ. 3β), του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, χωρίς δηλαδή οι μεταβολές αυτές 
να υπερβαίνουν το 20% του αρχικού προϋπολογισμού μιας ομάδας εργασιών, 
καθώς και το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής 
σύμβασης του έργου. Επίσης η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον δαπανών» 
δεν οδηγεί σε αλλαγή του φυσικού αντικειμένου του έργου και ούτε θίγει την 
πληρότητα, την ποιότητα και τη λειτουργικότητά  του. 

Β. την σύνταξη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του  2ου ΠΚΤΜΝΕ για να 
συμπεριλάβει  τις συμπληρωματικές εργασίες, όπως προέκυψαν με την 
εκτέλεση του έργου, που δεν περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα σύμβαση 
αλλά κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων καθώς και δύο 
νέες εργασίες.  
Ήτοι: 
 Η έναρξη των εργασιών κατασκευής του Ε-65, αύξησε κατακόρυφα τον 

κυκλοφοριακό φόρτο στους δύο κόμβους και μάλιστα με βαρέα επικαθήμενα 
αρθρωτά μεταφορικά μέσα, καθόσον η διαδρομή των ανωτέρω βαρέων και 
μεγάλου όγκου οχημάτων από το εργοτάξιο του Ε65 προς τις πηγές των 
αδρανών υλικών διέρχεται μονοσήμαντα από τους δύο κόμβους του έργου, 
χωρίς εναλλακτικές διαδρομές.  
Το ως άνω γεγονός είναι απρόβλεπτη περίσταση καθώς δεν ανάγεται στο 
χρόνο κατάρτισης της αρχικής σύμβασης (αρχές 2019). Πόσο μάλλον στην 
αρχική μελέτη, βάση της οποίας προσδιορίστηκε το τεχνικό αντικείμενο του 
εκτελούμενου έργου, η οποία (μελέτη), κατά τα λοιπά, υπήρξε πλήρης και 
ακριβής (χρόνος κατάρτισης μελέτης τον Ιούλιο του 2018, χρόνος έναρξης 
μεταφοράς αδρανών για την κατασκευή του Ε65: καλοκαίρι 2019). 
Επειδή δε η κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων (του Ε65) δεν μπορούσε να 
διακοπεί λόγω μη ύπαρξης ασφαλών εναλλακτικών διαδρομών, καθιστά  
αναγκαία την απόξεση του υφιστάμενου τάπητα και την εν συνεχεία 
ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας ταυτόχρονα με την κυκλοφορία των 
βαρέων και επιμήκων μεταφορικών μέσων (οχημάτων) των αδρανών υλικών, 
για την κατασκευή του Ε65. Η παραπάνω απαίτηση δημιουργεί αύξηση των 
ποσοτήτων των ασφαλτικών στρώσεων και την σύνταξη των Νέων Τιμών 
Εργασιών 2.1 και 2.2 χωρίς όμως οι εν λόγω εργασίες να αφορούν στην 
επέκταση του τεχνικού αντικειμένου του εκτελούμενου έργου ή στη βελτίωση 
της ποιότητας αυτού.  
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 Επί πλέον η ΔΕΔΔΗΕ την ίδια χρονική περίοδο με την κατασκευή των 
κόμβων και ειδικότερα του κόμβου της πρώην ΜΕΡΥΠ υλοποιεί έργο 
κατασκευής νέων υπογείων δικτύων αρμοδιότητας της. Το έργο αυτό της 
ΔΕΔΔΗΕ επηρεάζει και αλλάζει την όδευση των υπογείων γραμμών 
ηλεκτροφωτισμού που προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, με αποτέλεσμα 
την αύξηση των ποσοτήτων. Η αναγκαστική αυτή αλλαγή στον αρχικό 
σχεδιασμό επιφέρει επίσης μικρές διαφοροποιήσεις και σε άλλες ποσότητες 
εργασιών, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προτεινόμενη 
Συμπληρωματική Σύμβαση. Σε καμία, ωστόσο, περίπτωση δεν μεταβάλλει 
ουσιωδώς το φυσικό αντικείμενο του έργου ή βλάπτει την ποιότητα αυτού.  
Πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που η ΔΕΔΔΗΕ είχε ενημερωθεί κατά το 

στάδιο σύνταξης της μελέτης του έργου και πριν την έναρξη των εργασιών 
(αριθ. πρωτ. 33614/30-07-2018 έγγραφό μας), γνωστοποιεί στην Υπηρεσία 
μας την κατασκευή του έργου υπογειοποίησης των δικτύων της στην περιοχή 
της εργολαβίας του Δήμου την 18-03-2020, χρόνος που ήδη ήταν σε εξέλιξη 
το έργο κατασκευής του κόμβου της ΜΕΡΥΠ. 

 
Το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για τα επιπλέον στοιχεία κόστους των συμβατικών 

τιμών,  σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Για εργασίες 
που είναι παρεμφερείς προς συμβατικές ή ήδη καθορισμένες νέες, οι τιμές κατά τα 
παραπάνω συντάσσονται μόνο για τα επιπλέον ή επί έλαττον στοιχεία κόστους». 
Περιλαμβάνει δύο νέες εργασίες ήτοι: Ν.Τ. 2.1 «Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση φρέζας» και Ν.Τ. 2.2  «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
αστικής οδού» που πληρώνουν την επί πλέον διαφορά των απαιτούμενων εργασιών 
για την κατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων. 

Οι συμπληρωματικές εργασίες που απαιτούνται όπως περιγράφονται 
παραπάνω δεν μπορούν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική 
σύμβαση,  διότι είναι απόλυτα αναγκαίες για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
εκτελούμενου έργου και δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της αρχικής σύμβασης. 

Η προκύπτουσα δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών, ήτοι της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 57.807,58 € χωρίς  αναθεώρηση και 
ΦΠΑ (71.684,40 € με το ΦΠΑ) επί πλέον έναντι του συμβατικού ποσού και 
αντιστοιχεί στο 20,19% της αξίας της αρχικής Σύμβασης 286.292,63€ (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ) μικρότερο του 50% σύμφωνα με το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 

 
Το Συμβούλιο Δημοσίων έργων Νομού Φθιώτιδας με το αριθ.  46/27-07-2020 

έγγραφό (πρακτικό 3/2020  θέμα 2ο) γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 
3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου. 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται, 
 

η λήψη απόφασης για την έγκριση: 
 
1. του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΚΟΜΒΩΝ ΛΑΜΙΑΣ» σε ισοζύγιο με τον 2ο ΑΠΕ ποσού 286.292,63€ χωρίς 
αναθεώρηση ΦΠΑ (355.065,00 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ) για τη χρήση 
των επί έλασσον δαπανών, σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 156 του Ν. 
4412/2016.  
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2. της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ 
ΛΑΜΙΑΣ» ποσού 57.807,58 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ (71.684,40 € με 
ΦΠΑ) σε ποσοστό 20,19% σε σχέση με το ποσό του Συμφωνητικού, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και την έγκριση 
του 2ου ΠΚΤΜΝΕ σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόμου. 

 
 
 

Λαμία     -07-2020 Λαμία          -07-2020 Λαμία        -     -2020  
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο Προϊστάμενος ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Η αναπλ. προϊστάμενη 
Δ.Υ.Τ.Ε. 

   
   

Κακανά Ζωή Σωτήριος Ρίζος Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. 

 
 
 
















