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ΘΕΜΑ: Περί «Διαγραφής οφειλών (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)» 

 
Παρακαλούμε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα προ ημερησίας διάταξης για να 
εξυπηρετηθούν οι δημότες μας προκειμένου να λάβουν δημοτική ενημερότητα.  
 
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:   
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1) Στον Λιάσκα Αθανάσιο του Βασιλείου με ΑΦΜ 301604085 κάτοικο Παλαιάς Γιαννιτσούς, με 
τον χρηματικό κατάλογο (2014 ΒΕΒ β!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 200,00 € για παράβαση  
του ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΜΙΝ 8813 ΙΧΕ  σύμφωνα με την αριθ.735900008201/27-09-12 
Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Λαμίας.  
Ο κ. Λιάσκας Αθανάσιος με την αριθ.24087/29-06-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 200,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 
10ημερου, ήτοι την 28/09/2012 στα ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα, 
προσκομίζοντας μας σχετική Βεβαίωση των ΕΛΤΑ Μακρακώμης για την εξόφληση εν λόγω 
πράξης παράβασης, καθώς & την ημερομηνία αποστολής της ως πληρωμένη (την 
05/10/2012) στο Α.Τ. Σπερχειάδας.   
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου ήτοι: την αίτηση διαγράφης, τη Βεβαίωση 
ΕΛΤΑ, και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.81061/23-11-2012 Συγκεντρωτική κατάσταση  
Εισπραχθέντων Προστίμων των ΕΛΤΑ, διαπίστωσε ότι η εν λόγω κλήση εισπράχθηκε με το 
αριθ.142/27-11-2012 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου μας & εκ παραδρομής εστάλη από 
την Τροχαία ως απλήρωτη με συνέπεια την λανθασμένη βεβαίωση στον κ. Λιάσκα  
Αθανάσιο. 
 

2) Στον Λεραντζή Παρασκευά του Ηλία με ΑΦΜ 073612200 κάτοικο Ιτέας οδού Κιρρας 38, με 
τον χρηματικό κατάλογο (2011 ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00 € για παράβαση  του 
ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΜΙΝ 8407 ΙΧΕ μάρκας FIAT κόκκινου χρώματος, σύμφωνα με την 
αριθ.24403/24-02-10 Έκθεση Βεβαίωσης παράβασης Παράβασης της Δημοτικής 
Αστυνομίας 
Ο κ. Λεραντζής Παρασκευάς με την αριθ.26344/13-07-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το αριθ.κυκλ. ΜΙΝ 8407 ΙΧΕ που ήταν στην 
ιδιοκτησία του κατά την ημ/νια τέλεσης της παράβασης ήταν μάρκας FORD, ασημί 
χρώματος, προσκομίζοντας μας τα σχετικά έγγραφα (καρτέλα Υπ. Συγκοινωνιών) & 
πιθανολογώντας ότι πρόκειται για όχημα με πλαστές πινακίδες. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσε ότι η μάρκα του οχήματος 
καθώς και το χρώμα που αναγράφεται στην Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης είναι πράγματι 
διαφορετικά από εκείνα καρτέλα του Υπ. Συγκοινωνιών για το αριθ.κυκλ. ΜΙΝ 8407 ΙΧΕ  και 
συνεπώς η αριθ.24403/24-02-10 Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης είναι ακυρωτέα σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Αρ.πρωτ.:100029/9582/18 της 28ης Μαΐου 2019 έγγραφο του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΚΑΝΟΝΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) 
 

3) Στoν Γκιώκα Κοσμά του Παναγιώτη με ΑΦΜ 044418973 κάτοικο Ελευθέριου Βενιζέλου 14-
16 στην Αργυρούπολη, βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 4,52€ για Ανεισπρακτο ΤΑΠ από ΔΕΗ   
(2014-15-16 ΒΕΒ). 
Ο οφειλέτης με την αριθ.24512/30-6-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
4,52€ πλέον προσαυξήσεων διότι τα εν λόγω τέλη τα έχει καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων με 
το αριθ.17303/22-5-17 Διπλότυπο είσπραξης.  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, διαπίστωσε ότι όταν προσήλθε στο Δήμο 
ο οφειλέτης για την εξόφληση των προσωρινά βεβαιωμένων οφειλών από τον Χρηματικό 
κατάλογο (2014-15-16 ΒΕΒ), εκ παραδρομής βεβαιώθηκε & 2η φορά οίκοθεν & 
εισπράχτηκε το εν λόγω ποσό, αντί να γίνει μετασχηματισμός από τον χρηματικό κατάλογο, 
με αποτέλεσμα να παραμένει λανθασμένα η 1η βεβαιωμένη οφειλή ως απλήρωτη. 
 

4) Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με ΑΦΜ 090200946 & έδρα την οδό 
Τσιριμώκου 3 στη Λαμία, βεβαιώθηκε οφειλή κατόπιν της αριθ.8386/2009 Έκθεσης 
Βεβαίωσης Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας  για παράνομη στάθμευση έξωθεν του 
Διοικητηρίου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, για το αριθ.ΚΗΙ 1346 υπηρεσιακό όχημα.  
Ο Δ/ντης του Περιφερειακού Ταμείου κ. Μπάκας Ευάγγελος με την αριθ.24207/29-06-20 
(4003 από 29-06-2020) αίτηση του, μας αναφέρει στις 25/06/2013 είχαν καταθέσει ένσταση 
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για την εν λόγω κλήση & είχε προφορικά τουλάχιστο γίνει δεκτή από την Δ/νση Δημοτικής 
Αστυνομίας, δεδομένου ότι η στάση ήταν ολιγόλεπτη & το όχημα εξυπηρετούσε 
υπηρεσιακές ανάγκες του πρόεδρου του ΠΤΑ & του Περιφερειάρχη. 
Η υπηρεσία μας με το αριθ.24969/1-7-20 ζήτησε την άποψη της Δημοτικής Αστυνομίας 
σχετικά με την τύχη της από 25/06/2013  ένστασης & την δυνατότητα ανάκλησης της αριθ. 
8386/2009 Έκθεσης Βεβαίωσης Παράβασης. 
Με το αριθ.27724/22-07-2020 έγγραφο της, η Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας μας βεβαίωσε 
ότι εκ παραδρομής εστάλη η εν λόγω κλήση στην οικονομική υπηρεσία δεδομένου ότι 
σύμφωνα με το από 21-7/2020 γραπτό υπόμνημα του αρμοδίου Δημοτικού Αστυνομικού 
υπήρξε θετική έκβαση στην κατατεθείσα ένσταση του ΠΤΑ. 
 

5) Στoν Οικονόμου Ιωάννη του Παναγιώτη με ΑΦΜ 059836111 κάτοικο Μοσχοχωρίου, 
βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 12,50€ για  Δίδακτρα Ωδείου για τον γιο του Παναγιώτη  (2017 
ΒΕΒ). 
Ο οφειλέτης με την αριθ.27090/17-7-20 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
12,50€ πλέον προσαυξήσεων διότι, τα εν λόγω μαθήματα ήταν δοκιμαστικά μικρότερης 
διάρκειας & για τα οποία δεν όφειλε δίδακτρα.  
Με το αριθ.26871/15-07-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Δημοτικού Ωδείου 
βεβαιώνεται ότι τα μαθήματα ήταν δοκιμαστικά, δεν οφείλονται δίδακτρα & προτείνουν την 
διαγραφή τους. 

6) Στον Σώρρο Μιχαήλ του Νικολάου με ΑΦΜ 026155362 κάτοικο Αχαρνών, οδός Χολής 15 
βεβαιώθηκε ποσό 40,00€ από την αριθ.7352000079957 κλήση της Τροχαίας Λαμίας 
καθώς  & ποσό 80,00€ από την αριθ.7352000082107 κλήση της Τροχαίας Λαμίας για το 
αριθ.κυκλ. ΜΙΡ 9415 όχημα. 
Ο κ. Σώρρος μέσω του δικηγόρου του, με την αριθ.28314/24-07-20 Αίτηση του (από 
23/06/2020 με mail), ζητά την διαγραφή των ανωτέρω οφειλών πλέον προσαυξήσεων διότι 
δεν ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ. ΜΙΡ 9415 οχήματος κατά τις ημερομηνίες τέλεσης των 
παραβάσεων ΚΟΚ & το οποίο απέκτησε την 6/11/2015. 
Η υπηρεσία μας αναζήτησε από την Τροχαία Λαμίας τον ιδιοκτήτη του εν λόγω οχήματος & 
με το αριθ.8115/20/1458718 από 9-7-20 έγγραφο τους μας ενημέρωσαν ότι ανήκει στην 
Καρ…….ώλη Μαρία του Γεωργίου με ΑΦΜ 149…399 . 
 

7) Στον Σαρτζετάκη Νικόλαο του Ιωάννη με ΑΦΜ 120861494 κάτοικο Πετρούπολης, οδός Μ. 
Μαυρογένους 72  βεβαιώθηκε ποσό 80,00€ από την αριθ.7352000089695 κλήση της 
Τροχαίας Λαμίας  για το αριθ.κυκλ. ΥΡΗ 9640 όχημα. 
Ο κ. Σαρτζετάκης, με αριθ.28315/27-07-2020  (από 24/07/2020) Αίτηση του, ζητά την 
διαγραφή της ανωτέρω οφειλής πλέον προσαυξήσεων διότι ουδέποτε ήταν κάτοχος του 
αριθ.κυκλ. ΥΡΗ 9640 οχήματος. 
Η υπηρεσία μας αναζήτησε από την Τροχαία Λαμίας τον ιδιοκτήτη του αριθ.κυκλ.ΥΡΗ 9640 
οχήματος & με το αριθ.8115/20/1540156 από 20-7-20 έγγραφο τους μας ενημέρωσαν ότι 
το εν λόγω ανήκει στον Κ…….νο Θεο…..η του Δημήτριου. 
 

8) Στον Δωρούση Βασίλειο του Χρήστου με ΑΦΜ 3041796327 κάτοικο Κορωπίου, με τον 
χρηματικό κατάλογο (2015 ΒΕΒ!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 60,00 € για παράβαση  του 
ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΖΧΟ 2517ΙΧΕ  σύμφωνα με την αριθ.736300071297/21-05-15 
Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Λαμίας.  
Ο κ. Δωρούσης με την αριθ.27087/17-07-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 10ημερου, 
ήτοι την 23/05/2015 στα ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα, προσκομίζοντας μας 
σχετική Βεβαίωση των ΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ για την εξόφληση εν λόγω πράξης 
παράβασης,  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου ήτοι: την αίτηση διαγράφης, τη Βεβαίωση 
ΕΛΤΑ, και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.43201/15-07-2015 Συγκεντρωτική κατάσταση  
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Εισπραχθέντων Προστίμων των ΕΛΤΑ, την αριθ.34902/28-6-2016 Αναλυτική κατάσταση 
των προστίμων που μας αποδόθηκαν διαπίστωσε ότι η εν λόγω κλήση εισπράχθηκε με το 
αριθ.275/31-7-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου μας & εκ παραδρομής εστάλη από 
την Τροχαία ως απλήρωτη με συνέπεια την λανθασμένη βεβαίωση στον κ. Δωρούση 
Βασίλειο. 
 

9) Στον Χαμηλό Αθανάσιο του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 034842684 κάτοικο Νίκαιας οδος Γ. 
Λαμπρακη 23, με τον χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ β!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00 
€ για παράβαση  του ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΖΧΟ 2517ΙΧΕ  σύμφωνα με την 
αριθ.7363000835157/24-10-17 Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων 
Φθιώτιδας.  
Ο κ. Χαμηλός Αθανάσιος με την αριθ.28309/24-05-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 
10ημερου, ήτοι την 27/10/2017 στα ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα, 
προσκομίζοντας μας σχετική Απόδειξη Είσπραξης ΕΛΤΑ υπέρ Δήμου Λαμιέων ΚΑ:0711   
για την εξόφληση εν λόγω πράξης παράβασης,  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου ήτοι: την αίτηση διαγράφης, την Απόδειξη 
Είσπραξης ΕΛΤΑ υπέρ Δήμου Λαμιέων, και λαμβάνοντας υπόψη την αριθ.72739/21-11-
2017 Συγκεντρωτική κατάσταση Εισπραχθέντων Προστίμων των ΕΛΤΑ  των προστίμων 
που μας αποδόθηκαν διαπίστωσε ότι η εν λόγω κλήση εισπράχθηκε με το αριθ.656/28-11-
2017 Γραμμάτιο Είσπραξης του Δήμου μας & εκ παραδρομής εστάλη από την Τροχαία ως 
απλήρωτη με συνέπεια την λανθασμένη βεβαίωση στον κ.Χαμηλός Αθανάσιος. 
 

10) Στον Μίχο Ευθύμιο του Θωμά με ΑΦΜ 111628569 κάτοικο Αγναντερού Καρδίτσας, με τον 
χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ β!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 20,00 € για παράβαση  του 
ΚΟΚ για την αριθ.κυκλ. ΚΑΒ  4537 μοτοσυκλέτα κίτρινου χρώματος, σύμφωνα με την 
αριθ.735200095247/20-09-16 Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Λαμίας. 
Ο κ. Μίχος Αθανάσιος με την αριθ.28087/23-07-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της 
οφειλής των 20,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι στην κατοχή του βρίσκεται το 
αριθ.κυκλ.ΚΑΒ 4537 ΙΧ φορτηγό, μάρκας MAZDA  κοκκαλί χρώματος, σύμφωνα με την 
Άδεια Κυκλοφορίας που μας διαβιβάζει. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε στην Πράξη Παράβασης  
αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος και συνεπώς 
πρόκειται για ακυρωτέα Πράξη Παράβασης  
 
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  

 την παρ.1 του άρθρου 174 του Ν. 3463/06  

 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 

 Το αριθ.53159/15-07-2019 Εγγραφο του Υπ.Εσ. σχετικα με 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 Λιάσκα Αθανάσιου του 

Βασιλείου με ΑΦΜ 301604085 κάτοικο Παλαιάς Γιαννιτσούς, συνολικού ποσού 200,00€ 

πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Τροχαίας/ Δημοτικής Αστυνομίας (2014 ΒΕΒ β!) 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf
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διότι  το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 10ημερου, ήτοι την 28/09/2012 στα ΕΛΤΑ 

κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα & εκ παραδρομής εστάλη στο Δήμο Λαμιέων από 

την Τροχαία ως απλήρωτη με συνέπεια την λανθασμένη βεβαίωση στον κ. Λιάσκα  

Αθανάσιο (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά 

τρόπο προφανώς λανθασμένο)  

2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Λεραντζή Παρασκευά 

του Ηλία με ΑΦΜ 073612200 κάτοικο Ιτέας οδού Κιρρας 38, ποσού 80,00€ πλέον 

προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2011 ΒΕΒ) διότι τα στοιχεία του 

οχήματος του σύμφωνα με την εκείνα καρτέλα του Υπ. Συγκοινωνιών για το αριθ. κυκλ. 

ΜΙΝ 8407 ΙΧΕ, είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στην Έκθεση Βεβαίωσης 

Παράβασης συνεπώς η αριθ.24403/24-02-10 Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης είναι 

ακυρωτέα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρ.πρωτ.:100029/9582/18 της 28ης Μαΐου 

2019 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΜΗΜΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΝΟΝΩΝ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ) (η 

εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο 

προφανώς λανθασμένο) 

3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Γκιώκα Κοσμά του 

Παναγιώτη με ΑΦΜ 044418973 κάτοικο Ελευθέριου Βενιζέλου 14-16 στην 

Αργυρούπολη, ποσού 4,52€ πλέον τυχόν προσαυξήσεων, από ανείσπρακτο ΤΑΠ από 

ΔΕΗ (2014-15-16 ΒΕΒ) διότι τα εν λόγω τέλη τα έχει καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων με το 

αριθ.17303/22-5-17 Διπλότυπο είσπραξης και εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν & 2η φορά 

(έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή  για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 

πρόσωπο). 

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από την καρτέλα 

χρεώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με ΑΦΜ 

090200946 & έδρα την οδό Τσιριμώκου 3 στη Λαμία, από Κλήσεις Δημοτικής 

Αστυνομίας (2010ΒΕΒ), δεδομένου ότι όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Δημοτικής 

Αστυνομίας εκ παραδρομής εστάλη η εν λόγω κλήση στην οικονομική υπηρεσία 

δεδομένου ότι σύμφωνα με το από 21-7/2020 γραπτό υπόμνημα του αρμοδίου 

Δημοτικού Αστυνομικού υπήρξε θετική έκβαση στην κατατεθείσα ένσταση του ΠΤΑ  & 

συναινεί στη διαγραφή (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο) 

5) Να γίνει διαγραφή της οφειλής ποσού 12,50€ πλέον προσαυξήσεων, από την καρτέλα 

χρεώσεων του Οικονόμου Ιωάννη του Παναγιώτη με ΑΦΜ 059836111 κάτοικο 

Μοσχοχωρίου, από Δίδακτρα Ωδείου για τον γιο του Παναγιώτη  (2017 ΒΕΒ) διότι εκ 

παραδρομής εστάλη η χρέωση από το Δημοτικό Ωδείο & εγκρίθηκε η αιτούμενη  

διαγραφή  (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά 

τρόπο προφανώς λανθασμένο) 

6) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Σώρρου Μιχαήλ του 

Νικολάου με ΑΦΜ 026155362 κάτοικο Αχαρνών, οδός Χολής 15, ποσού 120,00€ 

πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2015 ΒΕΒ Α!) διότι δεν ήταν 

κάτοχος του αριθ κυκλ. ΜΙΡ 9415 οχήματος (η εγγραφή στους οριστικούς 
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βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο το πρόσωπο 

του φορολογουμένου). 

7) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων Σαρτζετάκη Νικόλαο του 

Ιωάννη με ΑΦΜ 120861494 κάτοικο Πετρούπολης, οδός Μ.Μαυρογενους 72  , ποσού 

80,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2017 ΒΕΒ Β!) διότι 

ουδέποτε ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ.ΥΡΗ 9640 οχήματος (η εγγραφή στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο 

το πρόσωπο του φορολογουμένου). 

8) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων Δωρούση Βασίλειου του 

Χρήστου με ΑΦΜ 3041796327 Κορωπίου, με τον χρηματικό κατάλογο (2015 ΒΕΒ!) 

ποσού 60,00 € για παράβαση  του ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΖΧΟ 2517 ΙΧΕ  σύμφωνα με 

την αριθ.736300071297/21-05-15 Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Λαμίας (2015 ΒΕΒ) 

διότι  το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε εντος 10ημερου, στα ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ όπως 

είχε δικαίωμα & εκ παραδρομής εστάλη στο Δήμο Λαμιέων από την Τροχαία ως 

απλήρωτη με συνέπεια την λανθασμένη βεβαίωση στον κ. Δωρούση Βασίλειο (η 

εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο 

προφανώς λανθασμένο)  

9) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Χαμηλού Αθανάσιου 

του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 034842684 κάτοικο Νίκαιας οδος Γ. Λαμπρακη 23, ποσού 

80,00 από τον χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ β!) για παράβαση  του ΚΟΚ για το 

αριθ.κυκλ. ΖΧΟ 2517ΙΧΕ  σύμφωνα με την αριθ.7363000835157/24-10-17 Πράξη 

Παράβασης της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων Φθιώτιδας,διότι  το εν λόγω πρόστιμο το 

κατέβαλε εντος 10ημερου, στα ΕΛΤΑ κατά το ήμισυ όπως είχε δικαίωμα & εκ 

παραδρομής εστάλη στο Δήμο Λαμιέων από την Τροχαία ως απλήρωτη με συνέπεια 

την λανθασμένη βεβαίωση του (η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς  

10) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Μίχου Ευθύμιου του 

Θωμά με ΑΦΜ 111628569 κάτοικο Αγναντερού Καρδίτσας, ποσού 20,00 € από τον 

χρηματικό κατάλογο (2017 ΒΕΒ β!)  Πρόστιμα ΚΟΚ διότι στην αριθ.735200095247/20-

09-16 Πράξη Παράβασης της Τροχαίας Λαμίας αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία 

προσδιορισμού του οχήματος και συνεπώς πρόκειται για ακυρωτέα Πράξη Παράβασης  

 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

Η αναπλ. Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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Λαμία,         7 / 8 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 30265 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

αίτησης ασφαλιστικών μέτρων» . 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«THALIS E.S. S.A.» .  

 
 

  1. Στις  14 Σεπτεμβρίου 2020 συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα 

Α3-Ακυρωτικό) η με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «THALIS E.S. S.A.» κατά του Δήμου 

Λαμιέων, της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21753 / 15-6-2020 

προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886 / 2010 κατά της υπ΄αριθμ. 124 / 

2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, με θέμα «Απόρριψη (μη 

έγκριση) του από 24-9-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωσης διαδικασίας – 

Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. 

ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» και της 

υπ΄αριθμ. 124 / 2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, με θέμα 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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«Απόρριψη (μη έγκριση) του από 24-9-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωση 

διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’ 

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 ευρώ, μετά τη με αριθμό 

96 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .   

  

2.1. 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 Νομικός Σύμβουλος, 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 . 

 

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

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

 

3. 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. 

 

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

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και του χειρισμού της ανωτέρω 

υπόθεσης, λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο 

από υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν ένεκα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής .   

 

5. Επιπλέον για την παρούσα υπόθεση απαιτείται ο ορισμός δικηγόρου, που θα 

διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και πολυετή δικαστηριακή ενασχόληση με 
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σύνθετες υποθέσεις διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίων έργων, κατασκευαστικών 

συμβάσεων υποδομών, ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και όλων των λοιπών κατηγοριών 

δημοσίων συμβάσεων (παραχώρησης, Σ.Δ.Ι.Τ, υπηρεσιών, προμηθειών) , δεδομένων 

των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, της απαιτούμενης στενής παρακολούθησής της, λόγω 

της εκ του νόμου ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών και του απαιτούμενου χρόνου για τη 

μελέτη του φακέλου .  

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του Δήμου μας, που έχει εκ του νόμου υποχρέωση να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις και να 

τις διευθύνει με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου σ΄ 

αυτές και του τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών του. 

 

6. Στη 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. Στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2001 ορίζεται ότι : «….3. Για την 

εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή 

σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του 

δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 
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Συνεπώς, για τη συγκεκριμένη υπόθεση απαιτείται να οριστεί πληρεξούσιος 

δικηγόρος, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο χειρισμό σύνθετων 

υποθέσεων διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίων έργων, κατασκευαστικών συμβάσεων 

υποδομών, ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και όλων των λοιπών κατηγοριών δημοσίων 

συμβάσεων (παραχώρησης, Σ.Δ.Ι.Τ, υπηρεσιών, προμηθειών) , προκειμένου να  

παρασταθεί στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην ανωτέρω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄ 

αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.   . 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του δικηγόρου, λόγω 

αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η σχετική απόφαση 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.                                                                                         

                                                                                           

                                                                                       Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                            

                                                                                                 Νομικής Υπηρεσίας 

           

                                                                                Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                    Νομικός  Σύμβουλος 
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                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

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

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                                        

ΘΕΜΑ : « Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο 

Πειραιά αίτησης ασφαλιστικών μέτρων» . 

 

Tίθενται υπόψη σας : 

 

  1. Στις  14 Σεπτεμβρίου 2020 συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα 

Α3-Ακυρωτικό) η με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ανώνυμης 

εταιρείας κατά του Δήμου Λαμιέων, της σιωπηρής απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21753 

/ 15-6-2020 προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν. 3886 / 2010 κατά της 

υπ΄αριθμ. 124 / 2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, με θέμα 

«Απόρριψη (μη έγκριση) του από 24-9-2018 της Επιτροπής Διαγωνισμού – Ακύρωσης 

διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’  

ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» και της υπ΄αριθμ. 124 / 2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Λαμιέων, με θέμα «Απόρριψη (μη έγκριση) του από 24-9-2018 της Επιτροπής 

Διαγωνισμού – Ακύρωση διαδικασίας – Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού 

«ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 ευρώ, 

μετά τη με αριθμό 96 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων .   
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2.1. 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 Νομικός Σύμβουλος, 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 . 

 

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

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

 

3. 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. 

 

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

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου να επιληφθεί και του χειρισμού της ανωτέρω 

υπόθεσης, λόγω του ότι ιδιαίτερα κατά το τρέχον χρονικό διάστημα είναι υπερφορτωμένο 

από υποθέσεις, που δεν συζητήθηκαν ένεκα της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων 

(έκτακτες υγειονομικές συνθήκες – covid19) και θα συζητηθούν  κατά τη χρονική περίοδο 

από το Σεπτέμβριο του 2020 και εξής .   

 

5. Επιπλέον για την παρούσα υπόθεση απαιτείται ο ορισμός δικηγόρου, που θα 

διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία και πολυετή δικαστηριακή ενασχόληση με 

σύνθετες υποθέσεις διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίων έργων, κατασκευαστικών 

συμβάσεων υποδομών, ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και όλων των λοιπών κατηγοριών 

δημοσίων συμβάσεων (παραχώρησης, Σ.Δ.Ι.Τ, υπηρεσιών, προμηθειών) , δεδομένων 

των τιθέμενων νομικών ζητημάτων, της απαιτούμενης στενής παρακολούθησής της, λόγω 
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της εκ του νόμου ύπαρξης ασφυκτικών προθεσμιών και του απαιτούμενου χρόνου για τη 

μελέτη του φακέλου .  

Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για υπόθεση με ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα 

του Δήμου μας, που έχει εκ του νόμου υποχρέωση να διοικεί τις τοπικές υποθέσεις και να 

τις διευθύνει με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου σ΄ 

αυτές και του τομέα του περιβάλλοντος και της υγείας των δημοτών του. 

 

6. Η υπ΄αριθμ. πρωτ.             /     -8-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων.  

 

7. 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..…». 

 

8. Επειδή στη διάταξη του άρθρου 281 του Ν. 3463/2001 ορίζεται ότι : «….3. Για 

την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη 

σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή 

του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών τους». 
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Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει να οριστεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων 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 κατά τις ανωτέρω διατάξεις Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαμιέων, προκειμένου να  παρασταθεί στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-2020, 

στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην ανωτέρω δικάσιμο ή 

σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα.   . 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα , η λήψη απόφασης για τον 

ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, που θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο 

χειρισμό σύνθετων υποθέσεων διαγωνισμών και συμβάσεων δημοσίων έργων, 

κατασκευαστικών συμβάσεων υποδομών, ανάπτυξης ακινήτων, καθώς και όλων των 

λοιπών κατηγοριών δημοσίων συμβάσεων (παραχώρησης, Σ.Δ.Ι.Τ, υπηρεσιών, 

προμηθειών) , προκειμένου να  παρασταθεί στη συζήτηση της, με Α.Π.Κ.: ΑΜ122/10-7-

2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, στην ανωτέρω 

δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο, να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά 

έγγραφα.   . 

 

 Σημειώνουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή του 

δικηγόρου, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 

3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του ν. 3801/2009 και η 

σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 

                                                                                         

                                                                                      Λαμία,       -8-2020  

                                                                                            

                                                                                       Ο Προϊστάμενος του Τμήματος                            
                                                                                                Νομικής Υπηρεσίας 
           
 

                                                                                Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
                                                                                    Νομικός  Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»

90059

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90059 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 17ής Ιουλίου 2020 (17-07-2020)
Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου

Στη Λαμία σήμερα την 17ή Ιουλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι:

1. Μίχου Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ως Πρόεδρος,

2. Γραμματίκα Δήμητρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος,

3. Συλεούνης Λάμπρος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ,,της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, ως μέλος,

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ», που συστάθηκε με την αριθμ. 223/2020
Απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥΧΖΩΛΚ-ΠΗΦ) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, συνήλθαμε σε
δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο
εξής σύστημα) και έχει λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον
αριθμό 90059. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με την
αριθμ.247/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (ΑΔΑ:68ΙΩΩΛΚ-ΖΨ9),
η 8η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
η 17/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από
την κα Ρουχά Αλεξία, χειρίστρια της αναθέτουσας αρχής, του «Καταλόγου Συμμετεχόντων» σε
όλους τους προσφέροντες, όπως παράχθηκε από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Σύμφωνα με τον
ανωτέρω κατάλογο κατέθεσαν προσφορά επτά (7) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνονται αναλυτικά
στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς

1 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 07/07/2020 09:01:32
2 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 07/07/2020 13:46:32

3 ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
Ο.Ε."MSKAT CIVIL WORKS"

08/07/2020 16:23:59

4 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/07/2020 16:34:20

5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/07/2020 20:01:00

6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τ.
Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

08/07/2020 20:33:23

7 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 08/07/2020 22:16:18

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
F07B28CAB3AC6B417A4F5B342F4C76ED
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Αρχικά, η πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α. 90059 διαγωνισμού.
Η πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί επτά (7) προσφορές
και ότι είναι σφραγισμένες.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου
«Οικονομική Προσφορά».

Η πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο “Συνημμένα Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού” τον παρακάτω “Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας”, όπως παράχθηκε
από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό

1 158820 ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η.
Ο.Ε."MSKAT CIVIL WORKS"

49.66 %

2 158611 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 49.61 %

3 158577 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.19 %

4 158624 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ. τ.
Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

40.67 %

5 158556 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.76 %

6 158621 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 33.47 %

7 156282 Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε. 1.00 %

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
126C457417E85946FFAFC497888DD868

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της
ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής
μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του υποσυστήματος,
από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου
24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε αυθημερόν τον παραπάνω έλεγχο και των επτά (7)
διαγωνιζομένων.

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο οικονομικός φορέας: "Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε."
δεν υπέβαλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη, ήτοι το ΤΕΥΔ και την
εγγυητική συμμετοχής και ως εκ τούτου η προσφορά του δεν είναι παραδεκτή.

Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών
συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010
εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17.

Ο έλεγχος γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των
διαγωνιζομένων ολοκληρώθηκε την 17η/07/2020

Η επιτροπή στη συνέχεια κατάρτισε τον Πίνακα των έξι (6) διαγωνιζομένων, που οι
προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό

1 158820 ΜΑΡΔΑΣ Β. - ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. -
ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε."MSKAT CIVIL
WORKS"

49.66 %

2 158611 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. -
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

49.61 %

3 158577 ΧΕΙΜΑΡΑΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43.19 %

4 158624 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
με δ. τ.
Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.

40.67 %

5 158556 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35.76 %

6 158621 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

33.47 %

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται :

1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 90059

2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα: «ΜΑΡΔΑΣ Β.-
ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν. - ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η. Ο.Ε."MSKAT CIVIL WORKS"», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ:
158820 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης σαράντα εννέα και εξήντα έξι τοις εκατό (49,66 %)
επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της, να υποβάλει το παρόν Πρακτικό και να
διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της
Αναθέτουσας Αρχής του έργου.

Λαμία, 17-07-2020
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ευαγγελία Μίχου Δήμητρα Γραμματίκα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Λάμπρος Συλεούνης



                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
& ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 
ΡΤΘΜΗΔΧΝ 
Σαρ. Γλζε: Φιέκηγθ & Δξ. ηαπξνύ 
Σαρ. Κώδηθαο: 35132 
Πιεξνθνξίεο: Π. Ράιιεο 
Αξ.Σει.: 22310 67033 
Αξ.Φαμ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Πξνο  
Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λακηέσλ 

 
 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Αλαθήξπμεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α. ΔΖΓΖ 90059 ηνπ έξγνπ: «Δξγαζίεο 

αλαβάζκηζεο αλνηθηνύ Κνιπκβεηεξίνπ»,πξ/ζκνπ: 522.000,00 € 

 

Πξόγξακκα έληαμεο: ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – ΑΣΑ/ΠΔ   κε Κ.Α. 61.7331.0001 

Δηζεγεηήο: Αθξνδίηε Πνιηηνπνύινπ 

Δηζήγεζε 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σν Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Σεύρνο Α/7-6-2010) “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”, 

όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα.  

2. Σν Ν.3669/08 (ΦΔΚ 116Α – Κσδηθνπνίεζε λνκνζεζίαο Γεκ. Έξγσλ γηα ηελ 

αλάζεζε θαη  θαηαζθεπή έξγσλ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, όπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από Πξόγξακκα ΦΗΛΟΓΖΜΟ ΗΗ – ΑΣΑ/ΠΔ   κε Κ.Α.    

            61.7331.0001 

5. Σελ αξηζκ. 204/2020 (ΑΓΑ:ΦΞΚ8ΧΛΚ-0ΓΓ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ  νη όξνη δεκνπξάηεζεο. 

mailto:prallis@lamia-city.gr


6. Σελ αξηζκ. 223/2019 (ΑΓΑ:ΦΤΥΕΧΛΚ-ΠΖΦ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ.  

7. Σα θύιια ησλ εθεκεξίδσλ α) “Πξσηλά Νέα”, β) “Λακηαθόο Σύπνο”, γ) “έληξα” 

(εβδνκαδηαία έθδνζε) ζηηο νπνίεο δεκνζηεύηεθε ε Πξνθήξπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ 

δηαγσληζκνύ (αξ. πξση. 17509/15-05-2020 (ΑΓΑ: 9ΓΣ5ΧΛΚ-Ζ4) γηα ην έξγν ηνπ 

ζέκαηνο θαη δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ζηηο 29-06-2020. 

8. Σε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ όπσο δεκνζηεύηεθε ζην ΚΖΜΓΖ θαη έιαβε ΑΓΑΜ: 

20PROC006713927  15/05/20 

9. Σν γεγνλόο όηη δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

10. Σν γεγνλόο όηη ε δεκνπξαζία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 

 

Καη επεηδή: 

 

1. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δηεμήρζε λνκόηππα. 
2. Με ηνλ δηελεξγεζέληα ηελ 29-06-2020 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε Α.Α.ΔΖΓΖ 

90059, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην ζέκα 
έξγνπ, έιαβαλ κέξνο επηά (7) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ: 

 
 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 
Α/Α Επωνσμία Προσυέροντα Χρόνος Υποβολής Προσυοράς 

1 Κ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ Α.Σ.Δ. δ.η. ΠΗΛΑΓΑ Α.Σ.Δ. 07/07/2020 09:01:32 

2 Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ. - ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ. 07/07/2020 13:46:32 

3 
ΜΑΡΓΑ Β. - ΤΝΟΓΗΝΟ Ν. - ΚΑΣΟΣΑΡΑ Ζ. 
Ο.Δ."MSKAT CIVIL WORKS" 

08/07/2020 16:23:59 

4 ΥΔΗΜΑΡΑ ΑΘ. ΓΔΧΡΓΗΟ 08/07/2020 16:34:20 

5 ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ 08/07/2020 20:01:00 

6 
ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΛΟΤΚΑ 
ΚΗΣΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ. η. 
Λ. ΚΗΣΟ Α.Σ.Δ. 

08/07/2020 20:33:23 

7 Κ/Ξ ΓΧΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΠΑΠΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 08/07/2020 22:16:18 

Σν παξόλ παξάρζεθε κε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ. 

F07B28CAB3AC6B417A4F5B342F4C76ED 

Αξρηθά, ε πξόεδξνο ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Α.Α. 90059 
δηαγσληζκνύ. Ζ πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πηζηνπνίεζαλ όηη έρνπλ ππνβιεζεί 
επηά (7) πξνζθνξέο θαη όηη είλαη ζθξαγηζκέλεο. 

Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα θαη πξνέβε ζηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ 
ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». 

Ζ πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλάξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν “πλεκκέλα 
Ζιεθηξνληθνύ Γηαγσληζκνύ” ηνλ παξαθάησ “Πίλαθα ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά 



κεηνδνζίαο”, όπσο παξάρζεθε από ην ζύζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ 
γλώζε νη πξνζθέξνληεο. 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΜΔΗΟΓΟΗΑ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνσμία Προσυέροντα Ποσοστό 

1 158820 ΜΑΡΓΑ Β. - ΤΝΟΓΗΝΟ Ν. - ΚΑΣΟΣΑΡΑ Ζ. 
Ο.Δ."MSKAT CIVIL WORKS" 

49.66 % 

2 158611 Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ. - ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ. 49.61 % 

3 158577 ΥΔΗΜΑΡΑ ΑΘ. ΓΔΧΡΓΗΟ 43.19 % 

4 158624 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΛΟΤΚΑ 
ΚΗΣΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ κε δ. η. 
Λ. ΚΗΣΟ Α.Σ.Δ. 

40.67 % 

5 158556 ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ 35.76 % 

6 158621 Κ/Ξ ΓΧΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΠΑΠΠΑ ΓΔΧΡΓΗΟ 33.47 % 

7 156282 Κ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ Α.Σ.Δ. δ.η. ΠΗΛΑΓΑ Α.Σ.Δ. 1.00 % 

Σν παξόλ παξάρζεθε κε ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ. 

126C457417E85946FFAFC497888DD868 

 
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 

νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο 
νκαιήο κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ησλ παξαγόκελσλ ζρεηηθώλ ςεθηαθώλ αξρείσλ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη όιεο νη παξαπάλσ πξνζθνξέο είλαη νκαιέο. 

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ 
άξζξνπ 24.2 ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ πξώην 
κεηνδόηε.  

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε απζεκεξόλ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν θαη ησλ 
επηά (7) δηαγσληδνκέλσλ. 

Ζ επηηξνπή δηαπίζησζε όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο: "Κ. ΗΧΑΝΝΗΓΖ Α.Σ.Δ. δ.η. ΠΗΛΑΓΑ 
Α.Σ.Δ." δελ ππέβαιε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε, ήηνη ην 
ΣΔΤΓ θαη ηελ εγγπεηηθή ζπκκεηνρήο θαη σο εθ ηνύηνπ ε πξνζθνξά ηνπ δελ είλαη 
παξαδεθηή. 

Παξάιιεια ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν γλεζηόηεηαο θαη ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκ. 
17/Γ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγθύθιηνπ ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Π./Γ17. 

Ο έιεγρνο γλεζηόηεηαο θαη ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ νινθιεξώζεθε ηελ 17ε/07/2020 

Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαηάξηηζε ηνλ Πίλαθα ησλ έμη (6) δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη 
πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο: 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΔΚΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΜΔΗΟΓΟΗΑ 

 



Α/Α Α/Α καταθ. Επωνσμία Προσυέροντα Ποσοστό 

1 158820 ΜΑΡΓΑ Β. - ΤΝΟΓΗΝΟ Ν. - 
ΚΑΣΟΣΑΡΑ Ζ. Ο.Δ."MSKAT CIVIL 
WORKS" 

49.66 % 

2 158611 Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ. - 
ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ. 

49.61 % 

3 158577 ΥΔΗΜΑΡΑ ΑΘ. ΓΔΧΡΓΗΟ 43.19 % 

4 158624 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΛΟΤΚΑ 
ΚΗΣΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
κε δ. η. 
Λ. ΚΗΣΟ Α.Σ.Δ. 

40.67 % 

5 158556 ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν. ΓΔΧΡΓΗΟ 35.76 % 

6 158621 Κ/Ξ ΓΧΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΠΑΠΠΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

33.47 % 

 
Σύμυωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται : 
 
1) Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο – 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α. ΔΖΓΖ 90059 
2) Σελ αλαθήξπμε σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα: «ΜΑΡΓΑ Β.- 

ΤΝΟΓΗΝΟ Ν. - ΚΑΣΟΣΑΡΑ Ζ. Ο.Δ."MSKAT CIVIL WORKS"», κε Α.Α. Πξνζθνξάο-
ΔΖΓΖ: 158820 θαη πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα ελλέα θαη εμήληα έμη 
ηνηο εθαηό (49,66 %) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

 
Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηελ Πξόεδξό ηεο, λα ππνβάιεη ην παξόλ Πξαθηηθό θαη λα 

δηαβηβάζεη ηνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ 
ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ έξγνπ. 

 
 
 
 

 

Ζκεξνκελία 05/08/2020  Ζκεξνκελία 05/08/2020  
Ζ ζπληάμαζα  Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο   

Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ   

  θ.α.α. 

Ρνπρά Αιεμία 
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. 

 
 
 
 
 
 

σηήξηνο Ρίδνο 
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
                   ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
        ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     
           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    2020                  
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 Λαμία  

 

 
 
 
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 
 
 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 
 
 
 
131.774,06€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

 
 

3 Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   
 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την : 
«ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» 

 
 

Στη Λαμία, την 7η  Αυγούστου  2020,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄π.μ. οι 
υπογραφόμενοι: 
ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως Πρόεδρος 
ΓΟΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού , ως Αναπληρωματικό Μέλος 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΔΕ Νοσηλευτών, ως  Αναπληρωματικό Μέλος 
που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 406/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών οικονομικού έτους 2020, συνήλθαν στο  Δημοτικό 
Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, προκειμένου να 
επαναξιολογήσουν τις υποβληθείσες προσφορές για το  διαγωνισμό  «ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. 
πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας , συμμορφούμενοι με την αριθμ.817/2020 
Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών . 
 
Σύμφωνα με όσα προηγήθηκαν:  

Στη Λαμία, την 26η  Φεβρουαρίου 2020,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30΄π.μ. οι 
υπογραφόμενοι: 
ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως Πρόεδρος 
ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΔΕ Διοικητικού , ως Τακτικό Μέλος 
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ως Τακτικό Μέλος 
που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 406/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών οικονομικού έτους 2020, συνήλθαν στο  Δημοτικό 
Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την  αποσφράγιση των 
προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό  για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. 
πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  
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Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 
 Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίζεται στη 
Διακήρυξη, η επιτροπή προέβη στην έναρξη των διαδικασιών αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών. 
 Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για 
τον ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Αρ.Πρωτ. 

1. 
BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

165304 8902/21-02-
2020 

2. 
TREND CONCEPT INTERNATIONAL 
AE 

164751 9482/25-02-
2020 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
65765 9016/21-02-

2020 

4. 
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ¨ΧΑΜΙΛΤΟΝ¨ 
Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ 

166533 - 

 
   
 Οι  συμμετέχοντες  κατέθεσαν ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή  φάκελο προσφοράς 
που περιλαμβάνει επί ποινής αποκλεισμού :  
                  α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  
                  β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 
                  γ) Φάκελο  με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά».  
Οι παραπάνω φάκελοι ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονταν 
και υπογράφηκαν τα κατατεθέντα σε έντυπη μορφή από τα μέλη της Επιτροπής.   

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» τόσο σε έντυπη όσο και σε 
ηλεκτρονική μορφή  .   Εν συνεχεία, προέβη στον έλεγχο, στη μονογραφή των 
δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων. 
  Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διέκοψε την συνεδρίασή της, η οποία συνεχίστηκε στις  
06/03/2020,11/03/2020, 21/03/2020. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
η Επιτροπή   διαπίστωσε τα παρακάτω: 
1.Για τον φορέα «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» η υποβληθείσα 
προσφορά  είναι  σύμφωνη με την αρ.5009/03-02-2020 διακήρυξη του Διαγωνισμού, σε 
ότι αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής   και αφορά στις ομάδες Α-Β-Γ-Δ. 
2. Για τον φορέα «TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE» η υποβληθείσα 
προσφορά είναι σύμφωνη με τη αρ.5009/03-02-2020 διακήρυξη του Διαγωνισμού, σε ότι 
αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής ,  και αφορά στις ομάδες Α-Β-Γ. 
3. Για τον φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ» η υποβληθείσα προσφορά είναι 
σύμφωνη με τη αρ.5009/03-02-2020 διακήρυξη του Διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής , και αφορά στις ομάδες Α - Β - Γ.  
 4. Για τον φορέα «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ «ΧΑΜΙΛΤΟΝ» Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ» η υποβληθείσα 
προσφορά δεν  είναι σύμφωνη με τη αρ.5009/03-02-2020 διακήρυξη του Διαγωνισμού, 
σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής  . 
Βάσει του άρθρου 2.4.2 «Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών», 2.4.2.5. « 
Εντός  τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και  δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, (Δήμος Λαμιέων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Φλέμινγκ & Ερυθρού 
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Σταυρού, Τ.Κ. 35131, Λαμία κατά τις εργάσιμες ώρες), σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, 
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται 
σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα 
ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων». 
 Ο οικονομικός φορέας ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ «ΧΑΜΙΛΤΟΝ» Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ , δεν 
κατέθεσε σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 
τον ν. 4250/2014,και ως εκ τούτου αποκλείεται από την διαγωνιστική διαδικασία. 
 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή – στις 27/03/2020, 02/04/2020 & 03/04/2020 –   & 
λαμβάνοντας υπόψη το αρ.πρωτ. 14020/03-04-2020 έγγραφο-γνωμοδότηση  της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με θέμα : « Έλεγχος δειγμάτων 
οικονομικών φορέων για την Προμήθεια Λοιπές Παροχές σε Είδος (ΜΑΠ)» προχώρησε 
στον έλεγχο  των στοιχείων των τεχνικών προσφορών, καθώς και των δειγμάτων των 
προσφερόμενων προϊόντων των οικονομικών φορέων που προέκυψαν μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής , ήτοι : 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΟΜΑΔΕΣ 

1. 
BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α-Β-Γ-Δ 

2. 
TREND CONCEPT INTERNATIONAL 
AE 

Α-Β-Γ 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Α-Β-Γ 

 
                                                                                           και διαπίστωσε τα εξής : 
 
1. Για τον φορέα «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» η υποβληθείσα 

προσφορά  είναι  σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά  την 
Τεχνική Προσφορά, βάσει  της  αρ.5009/03-02-2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού & της 
αρ. 18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας   για τις ομάδες Α-Β-Γ-Δ. 

2. Για τον φορέα «TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE» η υποβληθείσα 
προσφορά  είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά  την 
Τεχνική Προσφορά, βάσει  της  αρ.5009/03-02-2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού & της 
αρ. 18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας για την ομάδα Α. 
Για την ομάδα Β, η υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του 
Διαγωνισμού σε ότι αφορά την Τεχνική Προσφορά  γιατί βάσει της Διακήρυξης ( αρθρ. 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» παρ. 
2.4.3.2.) και την αρ. 18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας απουσιάζει  , επί ποινής αποκλεισμού , δείγμα από το 2.11 
Γυαλιά Η/Υ και στο είδος 2.6 Ημίκρανο με Διαφανή Προσωπίδα δεν εντοπίστηκαν οι 
απαιτούμενες σημάνσεις (1FNK),   της αρ. 18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας . 
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Για την ομάδα Γ , η υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του 
Διαγωνισμού σε ότι αφορά την Τεχνική Προσφορά  γιατί βάσει της αρ. 18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας η 
προσκόμιση του είδους 3.14 Άρβυλα Ασφαλείας S1P  δεν είναι σκαρπίνι , φέρει 
κλείσιμο με λουράκι και έχει οπές αερισμού που δεν είναι ζητούμενο και ως εκ τούτου 
είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών.   
3. Για τον φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ» η υποβληθείσα προσφορά  είναι  
σύμφωνη βάσει  της  αρ.5009/03-02-2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού & της αρ. 18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας για  τις 
ομάδες Α-Β. 
Για την ομάδα Γ η υποβληθείσα προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τη διακήρυξη του 
Διαγωνισμού σε ότι αφορά την Τεχνική Προσφορά  γιατί βάσει της αρ. 18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτης της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας η 
προσκόμιση δείγματος του  είδους  3.3. Παντελόνι Εργασίας δεν διαθέτει   οριζόντια 
ρίγα ανακλαστική και ως εκ τούτου είναι εκτός τεχνικών προδιαγραφών .   

 
 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 
             

1. Την αριθμ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη. 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 
3. Το αρ.πρωτ.14020/03-04-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος  & Πολιτικής 

Προστασίας. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν,  

  
Εισηγήθηκε   

 
Α) Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  «BRINX Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», για τις ομάδες Α-Β-Γ-Δ γιατί  η υποβληθείσα 
προσφορά είναι  σύμφωνη  σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 
Προσφορά   με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  για την 
προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)».  
Β) Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  «TREND 
CONCEPT INTERNATIONAL AE»,  για την ομάδα Α  γιατί  η υποβληθείσα προσφορά 
είναι  σύμφωνη σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά με 
την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)» , και την απόρριψη για τις ομάδες Β-Γ για τους λόγους 
που αναφερθήκαν ως άνω. 
Γ) Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ», για τις ομάδες Α-Β  γιατί  η υποβληθείσα προσφορά 
είναι  σύμφωνη σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά με 
την  αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη 
της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ 
ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»  και την απόρριψη για την ομάδα Γ για 
τους λόγους που αναφέρθηκαν ως άνω. 
Δ) Την απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ 
«ΧΑΜΙΛΤΟΝ» Π.ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΒΕΕ» γιατί  η υποβληθείσα προσφορά δεν  είναι  
σύμφωνη σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά με την  
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αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της 
Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας  για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)»  για τους λόγους που αναφέρθηκαν ως άνω. 
Ε) Την συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς) των φορέων : 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΟΜΑΔΕΣ 

1. BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α-Β-Γ-Δ 

2. TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE Α 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Α-Β 

 
 

Για τα παραπάνω συντάχθηκε το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
 
Στη συνέχεια , την 16η  Απριλίου  2020,  ημέρα Πέμπτη   και ώρα 11:30΄π.μ. τα μέλη της 
Επιτροπής συνήλθαν στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  
Σταυρού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών  των 
συμμετεχόντων που προκρίθηκαν βάσει του 1ου Πρακτικού . 

Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον απαιτούμενο έλεγχο, 
διαπιστώθηκαν ότι όλες οι υποβαλλόμενες οικονομικές προσφορές είχαν συνταχθεί 
σύμφωνα  με  τους  όρους της διακήρυξης  &   το έντυπο  οικονομικής προσφοράς που 
συνοδεύει την αριθ. 18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα :  
1.  Για   τον  φορέα  «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»  η   υποβληθείσα   
οικονομική προσφορά   έχει   συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους της διακήρυξης  &   το 
έντυπο  οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθ .18/2019(ανασύνταξη) Μελέτη 
της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και έχει ως εξής :  

 ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α 7.878,50 9.769,34 

Β 15.241,62 18.899,60 

Γ 49.823,24 61.780,81 

Δ 8.693,33 10.779,72 

 
2. Για   τον  φορέα  «TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE»  η   υποβληθείσα   
οικονομική προσφορά   έχει   συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους της διακήρυξης  &   το 
έντυπο  οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθ .18/2019(ανασύνταξη) Μελέτη 
της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και έχει ως εξής :  

ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

TREND CONCEPT 
INTERNATIONAL AE 

Α 11.111,26 13.777,96 

 
 
3. Για   τον  φορέα  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ»  η   υποβληθείσα   οικονομική 
προσφορά   έχει   συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους της διακήρυξης  &   το έντυπο  
οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθ .18/2019(ανασύνταξη) Μελέτη της Δ/νσης  
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και έχει ως εξής :  
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ΦΟΡΕΑΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

Α 7.749,83 9.609,78 

Β 14.172,10 17.573,40 

 
Συνεπώς, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα  διαμορφώνεται ως 
εξής :  

1. Για την Ομάδα Α ( Προστασία Χεριών – Γάντια) : 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 9.609,78 

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 9.769,34 

TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE 13.777,96 

    
2. Για την Ομάδα Β ( Προστασία Αναπνοής- Κεφαλής-Οφθαλμών): 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 17.573,40 

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 18.899,60 

 
3. Για την Ομάδα Γ ( Προστατευτική Ενδυμασία-Υποδήματα): 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΜΕ ΦΠΑ  

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 61.780,81 

 
4.Για  την Ομάδα Δ ( Λοιπά Είδη) :   

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΜΕ ΦΠΑ  

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 10.779,72 

Συνεπώς, οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

Α ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 9.609,78 

Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 17.573,40 

Γ BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 61.780,81 

Δ BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 10.779,72 

 
 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

             
5. Την αριθμ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη. 
6. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν,  

 
  

Εισηγήθηκε   



Σελίδα 7 από 11 

 

 
Α) Την  ανάδειξη του φορέα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ», με διεύθυνση Σινίογλου 3,  
Τ.Κ. 14234 Ν. Ιωνία   και  ΑΦΜ 081222559   ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού 
αναδόχου για της ομάδες Α –Β  στο διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 
(ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-
02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος 

& Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό ποσό 27.183,18€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%  ,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής ( προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ).   
 

Β) Την  ανάδειξη του φορέα «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», με 

διεύθυνση Πανσελήνου 4,  Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη   και  ΑΦΜ 099774128   ΔΟΥ ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, ως προσωρινού αναδόχου για της ομάδες Γ –Δ  στο διαγωνισμό για την 
προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος 
προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό 

ποσό 72.560,53€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  ,  γιατί η προσφορά του  είναι 

πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής                   
( προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ).   
 

Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το 2ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 

 
Με την αρ. 181/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν το  1ο 

Πρακτικό ( έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και στοιχείων τεχνικών προσφορών) και 
το  2ο Πρακτικό ( αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων) του διαγωνισμού και αναδείχθηκαν ως προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού 
οι εξής :  
Α) Ο  φορέας  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ», με διεύθυνση Σινίογλου 3,  Τ.Κ. 14234 Ν. 
Ιωνία   και  ΑΦΜ 081222559   ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινός ανάδοχος για τις 
ομάδες Α –Β  στο διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 
Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό ποσό 27.183,18€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  

,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής ( προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ).   
 

Β) Ο  φορέας «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», με διεύθυνση 

Πανσελήνου 4,  Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη   και  ΑΦΜ 099774128   ΔΟΥ ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, ως προσωρινός ανάδοχος για της ομάδες Γ –Δ  στο διαγωνισμό για την 
προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος 
προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό 

ποσό 72.560,53€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  ,  γιατί η προσφορά του  είναι 

πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
κρίνεται  συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής  ( προσέφερε τη 
χαμηλότερη τιμή ).   
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Στις 15/05/2020 κοινοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας τους ΕΣΗΔΗΣ, σε όλους 

τους συμμετέχοντες τα 1ο & 2ο Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού καθώς και η 
αρ.181/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  

 
Στις 25/05/2020, εμπρόθεσμα, ο οικονομικός φορέας «TREND CONCEPT 

INTERNATIONAL ΑΕ» κατέθεσε την με ΓΑΚ-Α.Ε.Π.Π. 635/26-05-2020 Προδικαστική 
προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της 181/2020 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, για την προμήθεια «Παροχές ένδυσης (Μέσα Ατομικής 
Προστασίας)», συνολικού προϋπολογισμού 131.774,06€ (με ΦΠΑ 24%), στο πλαίσιο του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 85704 και στις 
05/06/2020 ασκήθηκε Παρέμβαση από την εταιρεία «BRINX A.E».       
Σύμφωνα με την αριθμ. 817/2020 Απόφαση η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών : « Δέχεται εν μέρει την Προδικαστική Προσφυγή. 
                         Απορρίπτει την Παρέμβαση. 
                         Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 181/2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαμιέων                                
                         που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού   
                         Διαγωνισμού «Παροχές ένδυσης ( Μέσα Ατομικής Προστασίας)» ( υπ’    
                         αριθμ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη ), κατά το σκεπτικό». 
 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αριθμ.817/2020 απόφασης της ΑΕΠΠ απορρίπτεται 
η προσφυγή της εταιρείας « TREND CONCEPT INTERNATIONAL ΑΕ» αναφορικά με τον 
ισχυρισμό της , ότι εν μέρει για την ομάδα Β και συνολικά για την ομάδα Γ πληροί τους 
όρους της διακήρυξης, ενώ γίνεται δεκτή αναφορικά με τον ισχυρισμό της ότι μόνο για την 
ομάδα Α οι προσφορές των εταιρειών « ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ»  και « BRINX Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» δεν πληρούν τους όρους τις Διακήρυξης. 
 

Συνεπώς, σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό της αριθμ. 817/2020 Απόφασης της 
ΑΕΠΠ ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 181/28-04-2020 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Λαμιέων 
που εκδόθηκε στο πλαίσιο  του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού : « 
Παροχές ένδυσης ( Μέσα Ατομικής Προστασίας)» κατά το μέρος που γίνονται δεκτές οι 
προσφορές των εταιρειών : «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ»  και «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για την ομάδα Α του εν λόγω διαγωνισμού. 

 
            Μετά τα παραπάνω η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του 
άρθρου 367 του Ν. 4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.» και συμμορφούμενη  

- με την αριθμ. 817/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, 
προχώρησε στην εκ νέου διαμόρφωση του πίνακα με τις αποδεκτές προσφορές  και την 
συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) των 
παρακάτω οικονομικών φορέων ως εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΟΜΑΔΕΣ 

1. BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Β-Γ-Δ 

2. TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE Α 

3 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Β 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω: 
 
-Η  κατάταξη των προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά , αποκλειστικά βάσει τιμής , ανά ομάδα διαμορφώνεται ως εξής: 
 

1. Για την Ομάδα Α ( Προστασία Χεριών – Γάντια) : 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ  

TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE 13.777,96 

    

2. Για την Ομάδα Β ( Προστασία Αναπνοής- Κεφαλής-Οφθαλμών): 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 17.573,40 

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 18.899,60 

 

3. Για την Ομάδα Γ ( Προστατευτική Ενδυμασία-Υποδήματα): 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ  

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 61.780,81 

 

4.Για  την Ομάδα Δ ( Λοιπά Είδη) :   

ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΜΕ ΦΠΑ  

BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 10.779,72 

Συνεπώς, οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, 
αποκλειστικά βάσει τιμής, διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΟΜΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚ.ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 ΜΕ ΦΠΑ 

Α TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE 13.777,96 

Β ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 17.573,40 

Γ BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 61.780,81 

Δ BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 10.779,72 

 
 

 Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να γίνουν οι κατωτέρω επισημάνσεις : 

-Σύμφωνα με την 181/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αναδεικνύονται: 
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Α) Ο  φορέας “ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ” , με διεύθυνση Σινίογλου 3,  Τ.Κ. 14234 Ν. 
Ιωνία   και  ΑΦΜ 081222559   ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινός ανάδοχος για τις 
ομάδες Α-Β  στο διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ 
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 
Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 (ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό ποσό 27.183,18€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  

,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
αποκλειστικά βάσει τιμής ( προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ).   
 

Β) Ο  φορέας «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ», με διεύθυνση 

Πανσελήνου 4,  Τ.Κ. 54248 Θεσσαλονίκη   και  ΑΦΜ 099774128   ΔΟΥ ΦΑΕ 
Θεσσαλονίκης, ως προσωρινός ανάδοχος για της ομάδες Γ –Δ  στο διαγωνισμό για την 
προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος 
προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας,  για συνολικό 

ποσό 72.560,53€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  ,  γιατί η προσφορά του  είναι 

πλήρης , σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 
κρίνεται  συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής .   
 
-Σύμφωνα με την αριθμ. 817/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών έγινε εν μέρει ακύρωση της αρ.181/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή της προσφοράς: Α) του φορέα «BRINX Α.Ε. 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» για την ομάδα Α του Διαγωνισμού και Β)  του φορέα 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ» και την ανάδειξη αυτού ως προσωρινού αναδόχου για 
την ομάδα Α της εν λόγω προμήθειας. 
-  Η 181/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι σε ισχύ αναφορικά με την 
αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία :  
- «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕΒΕ» και την ανάδειξη αυτού ως προσωρινού αναδόχου για 
την ομάδα Β  για ποσό 17.573,40€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24% . 
- «BRINX Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» και την ανάδειξη αυτού ως 
προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες  Γ-Δ  για ποσό 72.560,53€ συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 24%. 
 
 

    
Η Επιτροπή λαμβάνοντας Υπόψιν : 

 
- Την αριθμ. 817/2020 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
- Το άρθρο 367 του Ν. 4412/2016, που προβλέπει ότι «οι αναθέτουσες αρχές    
   υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.» 
- Την αριθμ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη.  
- Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές . 
- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 
 

Α) Την  ανάδειξη του φορέα «TREND CONCEPT INTERNATIONAL AE», με 

διεύθυνση Παπαδιαμαντοπούλου 98,  Τ.Κ. 15773 Αθήνα   και  ΑΦΜ 094492179   ΔΟΥ 
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ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ως προσωρινού αναδόχου για την ομάδα Α  στο διαγωνισμό για την 
προμήθεια  «ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», ο οποίος 
προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 5009/03-02-2020 Διακήρυξη & την αριθμ.18/2019 
(ανασύνταξη)  Μελέτη της Δ/νσης  Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας,  για  ποσό 

13.777,96€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%  ,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης , 

σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  
συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής .   
 

 

Λαμία, 07-08-2020 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 
 
 

 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 

ΓΟΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΜΕΛΟΣ 
 
 
ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 



          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  -  Έγκριση των τεχνικών  
προδιαγραφών- Κατάρτιση των όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «Σύμβουλος 
Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων »  
ΠΡΟΫΠ: 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 
 
       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και της παρ. 1θ του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  και ισχύει, η λήψη απόφασης για: 

Α. την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων», προϋπολογισμού  
73.400,00€, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής 

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 31/2020 μελέτης της Διεύθυνσης 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων, για την υπηρεσία: «Σύμβουλος Ωρίμανσης 
Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων»,  

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
υπηρεσία: «Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων  Έργων». 

 

Λαμία, ……/……/2020 Λαμία,  …..  /……/2020 Λαμία,  …… /……../2020 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 




