
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6264,0007 ∆.Π

6.000,00

30.6661.0002 ∆.Π
9.100,00

30.6661.0020 ∆.Π
24.800,00

20.7135.0016 ∆.Π
10.000,00

30.7336.0025 ΣΑΤΑ/ΠΕ
60.000,00

30.7333.0046 ΣΑΤΑ/ΠΕ
60.000,00

30.6262.0003 ∆.Π 4.800,00

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

      Παρίσταται ανάγκη να τροποποιηθεί µέσα από το  αποθεµατικό κεφάλαιο  ο  Προϋπολογισµός 
οικονοµικού Έτους 2020, για να εισαχθούν σε αυτόν  τα νέα οικονοµικά και άλλα  δεδοµένα, που απορρέουν 
από τους λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι αποσκοπούν στην ορθή, νόµιµη, οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του ∆ήµου µας  και είναι τα εξής:
    Για την τροποποίηση του προϋπολογισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Ν. 
3463/2006  περί ∆.Κ.Κ. όπως  ισχύουν,  οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του  Ν. 3536/2007, σε 
συνδυασµό µε τις διατάξεις του από 17-5/15-6-1959 Β.∆/τος  περί «Οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων»  καθώς επίσης και οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και του 
Ν.4172/2013. 

1.- Κρίνεται απαραίτητη η  αναµόρφωση  των  δαπανών,που αφορούν έργα, υπηρεσίες, προµήθειες, 
µεταφορές, µισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της µεταφοράς σ’ αυτό πιστώσεων που δεν θα 
χρησιµοποιηθούν έως το τέλος του έτους και ως εξής:

       Κυρίες και Κύριοι:

Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού κολυμβητικής 

δεξαμενής ΔΑΚ

Υλικά συντήρησης και επισκευής 

κτιρίων

Προμήθεια σιδηρουργικών ΔΕ 

Υπάτης

Προμήθεια μεταλλικών στύλων 

φωτισμού Δ.Ε. Λαμίας

Υποδομή για την εγκατάσταση 

έξυπνων συστημάτων περιοχής ΑΚΕ

Χρωματισμοί κοινοχρήστων χώρων

Συντήρηση οδών και κοινοχρήστων 

χώρων ΔΕ Υπάτης 

ΣΕΛ 1 ΑΠΟ 2



30.6162.0054 ∆.Π 24.800,00

30.6266.0002 ∆.Π 5.500,00

30.7333.0036 ΣΑΤΑ/ΠΕ 40.000,00

30.7325.0011 ΣΑΤΑ/ΠΕ 60.000,00

30.7335.0004 ΣΑΤΑ/ΠΕ 20.000,00

30.7135.0021 ∆.Π 24.800,00

169.900,00 179.900,00

Κ.Α. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 179.900,00 169.900,00

                             ΕΣΟ∆Α 74.492.343,47 €

                             ΕΞΟ∆Α: 74.468.485,61 €

                             ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 23.857,86 €

Η  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης 

καταλληλότητας ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων

Υποστήριξη και αναβάθµιση  

προγράµµατος οδοποιίας Τεχνικής 

Υπηρεσίας

    Μετά την παρούσα αναµόρφωση ο προϋπολογισµός του ∆ήµου διαµορφώνεται ως εξής:

ΛΑΜΙΑ      25  / 08 /2020

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εργασίες συντήρησης-

αποκατάστασης βλαβών 

ασφαλτικών οδοστρωμάτων 

Ηλεκτροφωτισμός οδών και 

κοινοχρήστων χώρων Δημοτικών 

Ενοτήτων 

Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 

Δημοτικών Ενοτήτων 
Προμήθεια και εγκατάσταση 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε 

οχήματα του Δήμου Λαμιέων

ΣΕΛ 2 ΑΠΟ 2



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους  και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Μαγνησία κοινότητα 

Λαμίας, οδός Μισιρλή». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά  

2 στύλους  και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Μαγνησία κοινότητα 

Λαμίας, οδός Μισιρλή, υπολογίζεται στα 2.314,84€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστο-

λογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελ-

τιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.314,84€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους  και 2 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), στην Νέα Μαγνησία κοινότητα Λαμίας, 

οδός Μισιρλή. 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
                                                                                                                       
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Βασιλικών Υπά-

της». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

3 στύλους και 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Βασιλικών 

Υπάτης υπολογίζεται στα 3.472,26€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., 

και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο 

φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.472,26 € με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 

στύλους και 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Βασιλικών Υπάτης 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                   Η Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους  Χ.Τ. , 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), και 1 στύλο Μ.Τ και 1 Ρ-3ΙΙ στην 

κοινότητα Λαμίας οδός Ηροφίλου.». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά  

2 στύλους  Χ.Τ. , 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), και 1 στύλο Μ.Τ και 1 Ρ-3ΙΙ 

στην κοινότητα Λαμίας οδός Ηροφίλου. υπολογίζεται στα 3.268,81€ (με Φ.Π.Α 

24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

<<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-

ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.268,81€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους  Χ.Τ. , 3 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου), και 1 στύλο Μ.Τ και 1 Ρ-3ΙΙ στην 

κοινότητα Λαμίας οδός Ηροφίλου. 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
                                                                                                                      
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους και 2 απλά φωτιστικά σώματα (Προμήθειας του Δήμου) στην Κοινότητα 

Νεοχωρίου Υπάτης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

2 στύλους και 2 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην  Κοινότητα Νεοχω-

ρίου Υπάτης υπολογίζεται στα 2.314,84€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου 

ΔΕΔΔΗΕ., και θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις 

στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.314,84€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 2 

στύλους και 2 απλά φωτιστικά σώματα προμήθειάς μας στην Κοινότητα Νεοχωρίου Υπά-

της. 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 

στύλους και 4 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Πύργου Υπάτης». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

4 στύλους και 4 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Πύργου Υπά-

της υπολογίζεται στα 4.629,68€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και 

θα επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φω-

τισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.629,68€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 4 

στύλους και 4 απλά ΦΣ (Προμήθειας του Δήμου)  στην Κοινότητα Πύργου Υπάτης. 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                 Η Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
   
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      

 
 



 

Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
 

                             
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
          ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ                             

         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                
Αρμόδιος Υπάλληλος :  Π. Αποστολόπουλος 
Τηλέφωνα : 22313-51022 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΞΗ 

 
ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

                             ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ 

 
 

 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

 Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :  «Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 

μετρητή Νο 0.0 στο 2
Ο
 χλμ Λαμίας –Φραντζή». 

 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 

 Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.1β του Ν. 3463/2006 , όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 38 του Ν. 4257/2014 

 Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ 1 του Ν.3582/2010 περίπτωση ε’ , όπως αντικα-

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

τεύχος Α’) 

 Την αναγκαιότητα επέκτασης δημοτικού φωτισμού για λόγους ασφαλείας (διέλευση 

πεζών-οχημάτων) και λειτουργικότητας. 

 Η συμμετοχή του δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 

1 μετρητή Νο 0.0 (με 7 απλά ΦΣ ,προμήθειά μας ) στο 2
Ο
 χλμ Λαμίας –Φραντζή 

υπολογίζεται στα 631,62€ (με Φ.Π.Α 24%) βάσει κοστολογίου ΔΕΔΔΗΕ., και θα 

επιβαρύνει τον Κ.Α.30.7325.0001 <<Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτι-

σμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ)-ΣΑΤΑ/ΠΕ>>.  

 



 

Σελίδα 2 από 2 
 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Τη λήψη Απόφασης για: 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 631,62€ με το Φ.Π.Α 24%, στον Κ.Α. 30.7325.0001 

«Μετατοπίσεις – βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισμού Δήμου Λαμίας (ΔΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ , 

 για τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 

μετρητή Νο 0.0 (με 7 απλά ΦΣ ,προμήθειά μας ) στο 2
Ο
 χλμ Λαμίας –Φραντζή. 

 

    Λαμία, …/8/2020                        Λαμία, ……/8/2020                      Λαμία, …./8/2020 
Ο αρμόδιος υπάλληλος      Ο Προϊστάμενος Τμήματος                  Η  Προϊσταμένη  
                                                                                                     Διεύθυνσης Υποδομών  
                                                                                                         & Τεχνικών Έργων 
 
 
                                                                                                                      
Περιβολιώτης Ιωάννης           Π.  Αποστολόπουλος             Αφροδίτη Πολιτοπούλου                                                                  
      Ηλεκτρολόγος                     Πολ/κός Μηχανικός                Αρχιτέκτων μηχανικός   
 
                                                                                      .  
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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 : Αργυρούλα  Γ. Γιαννακοπούλου 
Αρ. τηλεφ.      : 22313 51040 
Αρ. FAX         : 22313 51040 
E-mail            : a.giann@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,   3/8/2020 

Αριθμ. πρωτ. 29532  

 

 

ΠΡΟΣ :  

 

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

   

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : « Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ΄ αριθ. Α 246/2020 αποφάσεως 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  ».   Α/Α 1018 

 

 

1. Με την υπ΄ αριθ. Α 246/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας – Τμήμα Α΄, που μας επιδόθηκε στις 9-7-2020, έγινε δεκτή εν μέρει 

η από 27-10-2019 (ΑΓ 310/2010) αγωγή της Ευαγγελίας Χαμχούγια του Λουκά και της 

Βασιλικής, κατοίκου Κ. Λαμιέων Δ.Ε. Λαμιέων Δήμου Λαμιέων κατά του Δήμου Λαμιέων, 

αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του Δήμου να της καταβάλει νομιμοτόκως από την επίδοση 

της αγωγής, δηλαδή από 3-11-2010 μέχρι την πλήρη εξόφληση - ειδικότερα με επιτόκιο 

6% από 3-11-2010 έως 30-4-2019 και με επιτόκιο 3% από 1-5-2019 μέχρι την πλήρη 

εξόφληση - το ποσό των 1.000,00 ευρώ για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης 

για τον τραυματισμό που υπέστη από πράξεις και παραλείψεις οργάνων του Δήμου κατά 

την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συγκεκριμένα την μη επίδειξη δέουσας επιμέλειας 

και λήψης αναγκαίων μέτρων ασφάλειας των διερχομένων πεζών κατά την κοπή δέντρων, 

ενώ  απαλλάχθηκε ο Δήμος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας.  

  

 2. Στο άρθρο 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας  ορίζεται ότι : «  …2. Δεν 

υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο 
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τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για 

απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς 

του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και 

των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό 

των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Το αντικείμενο της διαφοράς προσδιορίζεται από το 

αμφισβητούμενο με την έφεση ποσό. Αν αντικείμενο της διαφοράς είναι περισσότερα 

αυτοτελή και διακεκριμένα μεταξύ τους ποσά, το εκκλητό κρίνεται χωριστά ως προς καθένα 

από τα ποσά αυτά….. 4. Επιτρέπεται πάντοτε να ασκηθεί έφεση : α) για έλλειψη 

δικαιοδοσίας ή αρμοδιότητας του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, ή β) για μη 

νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεσή του, ή γ) αν η διαφορά έχει ως αντικείμενο περιοδική 

παροχή, ή δ) αν πρόκειται για φορολογική διαφορά με αντικείμενο την αναγνώριση ζημίας, 

η οποία δεν καλύπτεται με συμψηφισμό του συνολικού εισοδήματος που προσδιορίστηκε 

με την πρωτόδικη απόφαση, αλλά είναι εκπεστέα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, από το φορολογητέο εισόδημα επόμενων οικονομικά ετών, εφόσον το ποσό της 

εκπεστέας κατά τον τρόπο αυτόν ζημίας υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

ευρώ, ε) αν πρόκειται για την επιβολή προστίμων για παράβαση διατάξεων του Κώδικα 

Βιβλίων και Στοιχείων, εφόσον προβάλλεται από τον διάδικο και προκύπτει, κατά τρόπο 

συγκεκριμένο, ότι η επίλυση της διαφοράς έχει για αυτόν ευρύτερες οικονομικές 

επιπτώσεις, στ) αν η προσβαλλόμενη απόφαση έρχεται σε αντίθεση με απόφαση άλλου 

δικαστηρίου που επιλύει υπόθεση φορολογικού αντικειμένου εκ κληρονομίας η οποία 

στηρίζεται στην ίδια νομική και πραγματική βάση ακόμη και για διαφορετικό διάδικο.». 

  

 3. Κατά την διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή : 

«……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 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. Η 

παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω 

υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ` της 

προηγούμενης παραγράφου. 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 
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 4. Το αντικείμενο της διαφοράς, το οποίο επιδικάσθηκε με την παραπάνω  

απόφαση ως κεφάλαιο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ανέρχεται στο 

ποσό των 1.000,00 ευρώ. Επομένως, ενόψει της προπαρατεθείσας διάταξης του άρθρου 

92 παρ. 2 ΚΔΔ, λαμβανομένου υπόψη ότι το αντικείμενο της ένδικης διαφοράς είναι τα 

κατά τα ανωτέρω μικρότερο των 5.000 ευρώ και ότι δεν συντρέχουν οι αναφερόμενοι στις 

περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου 92 του ανωτέρω Κώδικα λόγοι που επιτρέπουν 

την κατ’ εξαίρεση άσκηση εφέσεως ανεξαρτήτως του ύψους του αμφισβητούμενου ποσού, 

η αρ. Α 246/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας είναι 

ανέκκλητη. 

 

 5.1. Κατ’ ακολουθία και για το λόγο αυτό στην προκειμένη περίπτωση δεν 

μπορεί να ασκηθεί έφεση.  

   5.2. Ακόμη, δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση αναγνωρίζει την υποχρέωση του 

Δήμου Λαμιέων να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των 1.000,00 ευρώ, ο Δήμος 

υποχρεούται συμμορφούμενος στην εκδοθείσα αναγνωριστική απόφαση του Δικαστηρίου 

αυτού, επί της αγωγής αναγνωριστικής και εφόσον καταστεί τελεσίδικη - εν προκειμένω 

είναι ανέκκλητη - ή αμετάκλητη, να καταβάλει το ποσό που αναγνωρίζεται ως οφειλόμενο 

στην ενάγουσα, χωρίς η απόφαση αυτή να έχει τραπεί προηγουμένως σε καταψηφιστική, 

δηλαδή χωρίς την καταβολή του τέλους δικαστικού ενσήμου κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 199 παρ. 4, 274 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΓνΝΣΚ 157/2014). 

Τέλος, επισημαίνεται ότι τόκοι οφείλονται και επί αναγνωριστικής αγωγής, όπως 

συμβαίνει όταν το αρχικά καταψηφιστικό αίτημα μετατρέπεται σε αναγνωριστικό, όπως 

στην προκειμένη περίπτωση (1159/2018 ΣτΕ, 596/2017 ΣτΕ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ»).  

Σημειώνεται ότι οι τόκοι υπερημερίας έως σήμερα, 3-8-2020, ανέρχονται στα 

παρακάτω ποσά, ήτοι :  

α) από 3-11-2010 έως 30-4-2019 και με επιτόκιο 6% στο ποσό των 509,26 ευρώ 

και  

β) από 1-5-2019 έως 3-8-2020 και με επιτόκιο 3% στο ποσό των 37,84 ευρώ και 

συνολικά στο ποσό των 547,10 ευρώ. 

5.3. Επομένως, ο Δήμος, συμμορφούμενος με το περιεχόμενο της υπ΄ αριθμ. Α 

246/2020 αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, πρέπει να 

προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες του για την καταβολή του ανωτέρω ποσού στην 

ενάγουσα, συνολικά ανερχομένου, κεφαλαίου και τόκων, στο ποσό των 1.547,10 ευρώ 

(1.000,00 ευρώ κεφάλαιο + 547,10 ευρώ τόκοι υπερημερίας = 1.547,10 ευρώ).  



4 
 

Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων  

 

Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου  
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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 : Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος                      ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                Δήμου Λαμιέων 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                                                    
ΘΕΜΑ : « Μη άσκηση έφεσης κατά της υπ΄ αριθμ. 246/2020  αποφάσεως 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας – παραπομπή της υπόθεσης 

στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων ». 

 

Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Με την από 27-10-2010 και με Α.Π.Κ. 310/27-10-2010 στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας  αγωγή της  Ε.Χ. του Λ.  κατά του Δήμου Λαμιέων 

ζητήθηκε η καταβολή σ΄αυτή του ποσού των 10.000,00 ευρώ, νομιμότοκα από την 

επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 3-11-2010, ως αποζημίωση ένεκα τραυματισμού και 

ηθικής βλάβης, που η ενάγουσα υπέστη από ενέργειες και παραλείψεις υπαλλήλου του 

Δήμου Λαμιέων - στο πλαίσιο της ανατεθείσας σ’ αυτόν υπηρεσίας κοπής δέντρων – να 

κηρυχτεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο Δήμος 

Λαμιέων στην εν γένει δικαστική της δαπάνη. 

 

2. Με την υπ΄ αριθμ. 246/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας – Τμήμα Α΄, που επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 9-7-2020, έγινε 

δεκτή εν μέρει η από 27-10-2010 και με Α.Π.Κ. 310/27-10-2010 αγωγή , αναγνωρίστηκε η 
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υποχρέωση του Δήμου Λαμιέων να  καταβάλει στην ενάγουσα νομιμότοκα από την 

επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 3-11-2010 μέχρι την πλήρη εξόφληση - ειδικότερα με 

επιτόκιο 6% από 3-11-2010 έως 30-4-2019 και με επιτόκιο 3% από 1-5-2019 μέχρι την 

πλήρη εξόφληση - το ποσό των 1.000,00 ευρώ, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης ένεκα τραυματισμού, που υπέστη από πράξεις και παραλείψεις οργάνων του 

Δήμου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και συγκεκριμένα τη μη επίδειξη δέουσας 

επιμέλειας και λήψης αναγκαίων μέτρων ασφάλειας των διερχομένων πεζών κατά την 

κοπή δέντρων, ενώ  απαλλάχθηκε ο Δήμος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας.  

 

3. Στο άρθρο 92 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας  ορίζεται ότι : «  …2. Δεν 

υπόκεινται σε έφεση αποφάσεις που αφορούν σε χρηματικές διαφορές, αν το αντικείμενο 

τους δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Προκειμένου για 

απαιτήσεις αμέσως ή εμμέσως ασφαλισμένων κατά των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης, καθώς και για απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού γενικώς 

του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και 

των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ανωτέρω όριο ορίζεται στο ποσό 

των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 

 

4. Το αντικείμενο της διαφοράς, το οποίο επιδικάσθηκε με την παραπάνω  

απόφαση ως κεφάλαιο χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, ανέρχεται στο 

ποσό των 1.000,00 ευρώ. Επομένως, λαμβανομένων υπόψη ότι το αντικείμενο της 

ένδικης διαφοράς είναι κατά τα ανωτέρω μικρότερο των 5.000 ευρώ και ότι δεν 

συντρέχουν  λόγοι, που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση άσκηση εφέσεως ανεξαρτήτως του 

ύψους του αμφισβητούμενου ποσού, δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της  υπ αρίθμ. 

246/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας  . 

 

5.  Κατά την διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 3 του ν. 4623/2019, η οικονομική επιτροπή :«……ιη) Αποφασίζει για την άσκηση 

ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά ….. 2. 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 παρούσα ρύθμιση ισχύει 

και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ` της προηγούμενης παραγράφου. 



                                                         Σελίδα 3 από 3 
 

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..…». 

 

6. Η με αριθ. πρωτ. 29532 / 3-8-2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου 

Λαμιέων προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία η 

υπ αρίθμ. 246/2020 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας είναι 

ανέκκλητη  . 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και 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), του άρθρου 3 παρ. 1, περ. 

ιη΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) και του άρθρου 10, παρ. 3 του 

Ν.4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/ 11-3-2020), η λήψη απόφασης : 

 

Α. για τη μη άσκηση έφεσης, κατά της υπ αρίθμ. 246/2020 απόφασης του 

Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου Λαμίας . 

 

  Β. για την παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαμιέων, προκειμένου να προβεί στις οφειλόμενες ενέργειες για την καταβολή 

στην ενάγουσα του συνολικού ποσού - κεφαλαίου και τόκων - των 1.547,10 ευρώ, που 

αναλύεται σε  1.000,00 ευρώ κεφάλαιο + 509,26 ευρώ (τόκοι υπερημερίας  από 3-11-2010 

έως 30-4-2019, με επιτόκιο 6%) + 37,84 ευρώ (τόκοι υπερημερίας από 1-5-2019 έως 3-8-

2020, με επιτόκιο 3%) = 1.547,10 ευρώ .  

 

              Λαμία,          / 8 /2020                

                Ο Προϊστάμενος                    

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

                         

                                                                                           Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 

                                                                                               Νομικός  Σύμβουλος 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος: Πράξεις αναθέσεων 
προμηθειών και  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 διαγωνισμών-δημοσίων 
συμβάσεων  
Θεματική: Οικονομική Ζωή 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ  : 22310 - 31426 
Email  : makrigianni@lamia-city.gr 

  

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
Π Ρ Ο Σ  

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών βελτίωσης βατότητας 
οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς. 
 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την βελτίωση της βατότητας οδών που 
βρίσκονται στις κάτωθι περιοχές της Τ.Κ. Λυγαριάς: 

1) Καρανέικα 

2) Σταθμός 

3) Πλατάνα  

4) Γραμμή (πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής) 
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5) Άρτσικας 

6) Ορθά (πλησίον δημοτικής γεώτρησης) 

Στις συγκεκριμένες οδούς θα πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης, 
διαμόρφωσης και  καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, 
που κρίνονται ιδιαίτερα επείγουσες για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.  

Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό 
του καθώς: 

α) έχει ήδη ολοκληρωθεί ο Γ’ κύκλος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και ο νέος 
κύκλος (Δ΄) όπου προβλέπονται 10 θέσεις για οδηγούς δεν έχει καν ανοίξει για υποβολή 
αιτήσεων, ενώ δεν προβλέπεται καμία θέση χειριστή Μ.Ε. 

β) στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 ένας αριθμός 
χειριστών και οδηγών του Δήμου μας υποχρεώθηκαν να λάβουν ειδική άδεια, με 
αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί πληθώρα εργασιών.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου ενόψει 
της αντιπυρικής περιόδου για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

Αντικείμενο εργασίας 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

€/ώρα 

Ώρες ΔΑΠΑΝΗ (€) 
 

1 
Μίσθωση φορτωτή –
εκσκαφέα ελαστιχοφόρου 
τύπου JCB  με τον χειριστή 

35,00 50 1.750,00 

2 
Μίσθωση φορτηγού  15 ton 
και άνω 

40,00 40 1.600,00 

3 
Μίσθωση φορτηγού  15 ton 
και άνω 

40,00 40 1.600,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.950,00 
  ΦΠΑ 24% 1.188,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.138,00 

 

Ως χώρος συμβατικής εργασίας των μηχανημάτων έργου είναι οδοί που 
βρίσκονται στις κάτωθι περιοχές της Τ.Κ. Λυγαριάς: 

1) Καρανέικα 

2) Σταθμός 

3) Πλατάνα  

4) Γραμμή (πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής) 

5) Άρτσικας 
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6) Ορθά (πλησίον δημοτικής γεώτρησης) 

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 
την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η 
συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α.35.6162.0004 του έτους 2020. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:  

 

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη 
βελτίωσης βατότητας οδών για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, λόγω ελλιπούς προσωπικού 

β)  Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να  
εκτελεστούν εργασίες βελτίωση της βατότητας οδών που βρίσκονται στις κάτωθι περιοχές 
της Τ.Κ. Λυγαριάς: 

1) Καρανέικα 

2) Σταθμός 

3) Πλατάνα  

4) Γραμμή (πλησίον σιδηροδρομικής γραμμής) 

5) Άρτσικας 

6) Ορθά (πλησίον δημοτικής γεώτρησης) 

συνολικής δαπάνης 6.138,00 ευρώ (4.950,00€ + 1.188,00€ ΦΠΑ 24%). Η ωριαία 
αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με την 
αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η συνολική 
δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0004 του έτους 2020. 

 

Λαμία 11.08.2020  Λαμία      .08.2020 
Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 
 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α 

 Κων/νος Σταυρογιάννης 
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
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συμβάσεων  
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& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Αγγ. Μακρυγιάννη 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 
Π Ρ Ο Σ  

 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΘΕΜΑ:  Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης δασικού 
οδικού δικτύου.  
 

Εισαγωγή 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 61 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 178 του Ν.4635/2019 και από το άρθρο 117 του Ν.4674/2020, ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, 
καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 
πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» 

 
Ιστορικό 

Κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 437 Φ.702.15 08/04/2020 εγγράφου της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  «περί ελέγχου και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου»  και 
μετά από αυτοψία που διενεργήθηκε από αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας μας, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για τη συντήρηση της δασικής οδού από την 
Τ.Κ. Καστανιάς προς τον Εθνικό Δρυμό Οίτης.  

Στην συγκεκριμένη δασική οδό θα πραγματοποιηθούν εργασίες διάνοιξης, 
διαμόρφωσης και  καθαρισμού αυτοφυούς βλάστησης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 
που κρίνονται ιδιαίτερα επείγουσες για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε 
περίπτωση πυρκαγιάς.  
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Ο Δήμος αδυνατεί να εκτελέσει τις αναγκαίες εργασίες με το υπάρχον προσωπικό 
του καθώς: 

α) έχει ήδη ολοκληρωθεί ο Γ’ κύκλος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ και ο νέος 
κύκλος (Δ΄) όπου προβλέπονται 10 θέσεις για οδηγούς δεν έχει καν ανοίξει για υποβολή 
αιτήσεων, ενώ δεν προβλέπεται καμία θέση χειριστή Μ.Ε. 

β) στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του COVID-19 ένας αριθμός 
χειριστών και οδηγών του Δήμου μας υποχρεώθηκαν να λάβουν ειδική άδεια, με 
αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί πληθώρα εργασιών.  

Για το λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την 
εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου ενόψει 
της αντιπυρικής περιόδου για την απρόσκοπτη διέλευση οχημάτων σε περίπτωση 
πυρκαγιάς.  

Αντικείμενο εργασίας 

Η μίσθωση μηχανημάτων έργου αφορά: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΡΙΑΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

€/ώρα 

Ώρες ΔΑΠΑΝΗ (€) 
 

1 
Μίσθωση φορτωτή 
ελαστικοφόρου 101 έως 
180 HP με τον χειριστή 

55,00 40 2.200,00 

2 
Μίσθωση εκσκαφέα 
ερπυστριοφόρου με τον 
χειριστή 

70,00 20 1.400,00 

3 
Μίσθωση φορτηγού  10-15 
ton 

35,00 20 700,00 

4 
Μίσθωση φορτηγού  10-15 
ton 

35,00 20 700,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 
  ΦΠΑ 24% 1.200,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 6.200,00 

 
Ως χώρος συμβατικής εργασίας των μηχανημάτων έργου είναι η δασική οδός από 

την Τ.Κ. Καστανιάς προς τον Εθνικό Δρυμό Οίτης.  

Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται σύμφωνα με 
την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) και η 
συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α.35.6162.0006 του έτους 2020. 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για:  

 

α) Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα των απαιτούμενων εργασιών για τη 
συντήρηση δασικών οδών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, λόγω ελλιπούς προσωπικού 

β) Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου από ιδιώτη για την εκτέλεση εργασιών προκειμένου να  
εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της δασικής οδού από την Τ.Κ. Καστανιάς προς τον 
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Εθνικό Δρυμό Οίτης, συνολικής δαπάνης 6.200,00 ευρώ (5.000,00€ + 1.200,00€ ΦΠΑ 
24%). Η ωριαία αποζημίωση για τη μίσθωση των μηχανημάτων έργου καθορίζεται 
σύμφωνα με την αριθ.327/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) 
και η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Α. 35.6162.0006 του έτους 
2020. 

 

Λαμία 11.08.2020  Λαμία      .08.2020 
Η αν/τρια Προϊσταμένη Δ/νσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας 

 Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

 
 
 

  

Αγγελική Μακρυγιάννη 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ/α 

 Κων/νος Σταυρογιάννης 
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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                              
          ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων 
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός 
 

Εισήγηση της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων 

Προς 
Οικονομική Επιτροπή 

  
ΘΕΜΑ: έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ,  1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:  

«Κατασκευή Στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση - υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του έργου του θέματος. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
 Η με αρ. 21/2019 μελέτη και τίτλο «Κατασκευή Στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-
Κισσάβου» που θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχν. Έργων Δήμου Λαμιέων 
μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

  Η ΚΥΑ Π1/2380/18-12-12/ΦΕΚ Β’/3400/20-12-12 και την υπ’αριθμ. Π1/678/26-3-13 
Εγκύκλιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓ/ΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΔΙΚΤΥΩΝ, σύμφωνα με την οποία καταχωρήθηκε το πρωτογενές αίτημα με τον ΑΔΑΜ 
19REQ004657906 και εγκρίθηκε με τον ΑΔΑΜ 005699737.  

 Η απόφαση 330/19.11.2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, με την 
οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου του θέματος. 

  Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 19-12-2019 
και κατά το οποίο προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,06 % επί των τιμών του 
τιμολογίου της μελέτης. 

  Η απόφαση 388/17-12-2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για την 
έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου. 

  Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού, το οποίο συντάχθηκε στις 23-01-2020 
για τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

  Η απόφαση 48/28-1-2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με ΑΔΑΜ 
20AWRD006242126 για την έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου – 
κατακύρωση αναδόχου 

  Τα συμβατικα τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του 
Έργου. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ/Π.Ε., με Κ.Α. 30.7322.0015. 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 



Σελίδα 2 από 2 
 

  Η με αριθμ. Πρωτ 12358 / 12-03-2020 εργολαβική σύμβαση του έργου, με ανάδοχο τον 
Χρήστο Στεργιόπουλο και  η συμβατική προθεσμία του έργου είναι ενενήντα (90) 
ημερολογιακές ημέρες. 

 Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 12.06.2020 σύμφωνα με την από 19.06.2020 
βεβαίωση περαίωσης. 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ 1ου  ΑΠΕ   
Ο 1ος ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση 
εργασιών του έργου με ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων. 
 

 Εργασίες 
 

Απρόβλεπτα 
 

Αναθεώρηση Φ.Π.Α. 24% 
 

Σύνολο € 

Σύμβαση 16.045,70 2.406,85 74,04  4.446,38 22.972,98 
1ος ΑΠΕ 18.452,55 0  74,04 4.446,38 22.972,98 

 
Ο παρών 1ος ΑΠΕ δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο συνολικό ποσό της αρχικής σύμβασης το 
οποίο παραμένει στο ποσό των 22.972,98€ (με ΦΠΑ 24%) 
 

Μετά τα παραπάνω  η υπηρεσία προτείνει: 
 

 την έγκριση του 1ου ΑΠΕ ύψους 22.972,98€ με ΦΠΑ 24% (4.446,38€ )όπως συντάχθηκε για 
να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση εργασιών του έργου με 
ανάλωση του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 
 

Λαμία, 04.08.2020 
Ο συντάξας 

 
 

Γκέτσιος Ιωάννης 
αρχιτέκτων μηχανικός 

  
  
 
 
  

Λαμία, ………...2020 
Η αναπλ. Προϊσταμένη 

Δ.Υ.Τ.Ε.  
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
αρχιτέκτων μηχανικός 

 
 




