
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

3123.0001 513.500,00

513.500,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

64.7333.0002 513.500,00 

513.500,00 

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
90.9111 513.500,00 513.500,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΣ
Βελτίωση αγροτικής οδού  από ΧΥΤΑ Λαμίας 

προς Παλαιοχώρι

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΘΕΜΑ:  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Κυρίες και Κύριοι:

          Παρίσταται  ανάγκη να προβούμε στην τροποποίηση μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου , του  

Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019  , 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 απρόσκοπη λειτουργία του Δήμου μας. Για την τροποποίηση του προϋπολογισμού 

εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141 έως 143 και  155 έως 162  του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. όπως 

ισχύουν, οι διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007 περί υποβολής για έλεγχο νομιμότητας των 

αποφάσεων  καθώς επίσης  και την παρ. 1 του αρ. 149 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 

8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959(ΦΕΚ 114/59  τεύχος Α΄), περί "Οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων" , το έγγραφο του ΥΠΕΣ 28376/18-7-2012  όπου για την έκδοση τροποποιητικής απόφασης 

προϋπολογισμού, τηρείται ο ίδιος τύπος και η  διαδικασία όπως ορίζεται  από την κείμενη νομοθεσία , η παρ. 5 

του αρ. 23 του Ν. 3536/2007, καθώς επίσης οι διατάξεις  του αρ. 266 του Ν. 3852/2010 και η παρ. 5 του αρ. 77  

του Ν. 4172/2013 .

    1- Κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία κωδικού  εσόδου και αντιστοίχως κωδικού εξόδου, επιχορήγησης του 

Δήμου για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την αρ. Πρωτ. : 18233/13-03-2019 απόφαση ΥΠΕΣ  ένταξης 

του έργου :"Βελτίωση αγροτικής οδού  από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι" ΑΔΑ : (9ΟΑΝ465ΧΘ7-ΩΗΔ) και ως 

εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΥΠΕΣ
 Βελτίωση αγροτικής οδού  από ΧΥΤΑ Λαμίας 

προς Παλαιοχώρι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ                                                                                                                                                                                                 

ΠΡΟΣ                                                                                                                                                                                                        

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    2- Απαιτείται η αύξηση ποσού κωδικού εσόδου και αντίστοιχα ποσού κωδικού εξόδου  επιχορήγησης ΟΑΕΔ  

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και  ως εξής :



1219.0006 30.000,00

30.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

15.6054.0002

30.000,00 €

30.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 30.000,00 30.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4123 50.000,00

50.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.8223
50.000,00 €

50.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 50.000,00 50.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
1211.0001 26.780,00

26.780,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠ
Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων 

Επαγγελματιών κλπ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

3- Απαιτείται   η αναμόρφωση των Κ.Α. που αφορούν αντικρυστούς λογαριασμούς (εσόδου-εξόδου) είσπραξης 

και απόδοσης κρατήσεων και προμηθειών, έργων κ.λ.π. 

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο.Α.Ε.Δ.

Εισφορές υπαλλήλων προγράμματος 

"Προώθηση απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων  Κοινωφελούς χαρακτήρα"

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Eπιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την κάλυψη του 

κόστους ασφαλιστικών εισφορών πρ/τος 

"Προώθηση απασχόλησης μέσω 

προγραμμάτων  Κοινωφελούς χαρακτήρα"

Ο.Α.Ε.Δ.

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΥΠ.ΕΣ. Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων-ΥΠ.ΕΣ.

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠ
Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , 

Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

    4- Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση εσόδου και των αντίστοιχων κωδικών   εξόδου,  απόφασης επιχορήγησης 

Δήμων Εθνικών εκλογών 7ης Ιουλίου 2019 (ΑΔΑ:7ΝΛ2465ΧΘ7-5ΧΘ)  , ως  εξής :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



10.6012.0003 18.720,00

10.6022.0003 8.060,00

26.780,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 26.780,00 26.780,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1321.0008 16.200,00

16.200,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

60.7341.0002 16.200,00

16.200,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 16.200,00 16.200,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1328.0015

69.192,00

69.192,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

    6.- Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση εσόδου και του  αντίστοιχου κωδικού   εξόδου  Απόφασης ένταξης πράξης " 

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας" με κωδικό ΟΠΣ 5037869 ,Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020 "     ως  εξής :

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΠΑ

Ανοικτό κέντρο εμπορίου Λαμίας - Ε.Π. 

"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020"-ΟΠΣ 5037869

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠ.ΕΣ.
Αποζημίωση  Εθνικών εκλογών 2019 

απασχολούμενου μόνιμου προσωπικού

ΥΠ.ΕΣ.
Αποζημίωση  Εθνικών εκλογών 2019 

απασχολούμενου ΙΔΑΧ προσωπικού

Σ Υ Ν Ο  Λ Ο 

Σ Υ Ν Ο  Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

    5- Κρίνεται απαραίτητη η αύξηση εσόδου και του  αντίστοιχου κωδικού   εξόδου ,αρ. 41148/9-10-2018 

έγγραφο Υπηρεσίας Διοίκησης, ως  εξής :

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο 

Λαμιέων - ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

ΠΗΓΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΕΣΠΑ
Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο 

Λαμιέων (ΕΣΠΑ 07-13)

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ



61.6162.0001 ΕΣΠΑ 24.552,00 €

61.6162.0002 44.640,00 €

44.640,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 44.640,00 69.192,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.6492 ΔΠ

200.000,00 €

00.6222
30.000,00 

10.6661.0002
2.000,00 

15.6021.0001
207.500,00 

15.6052.0001

7.500,00 

15.6472.0002
30.000,00 

15.6661.0002
2.800,00 

20.6263.0001
30.000,00 

20.6671 30.000,00 

30.7421.0002 ΔΠ 79.800,00 

45.6265.0001
7.000,00 

45.6661.0001 ΔΠ
7.000,00 

45.7133.0001 ΔΠ 7.000,00 

70.6265.0001
5.000,00 

70.6265.0002
2.000,00 

Προμήθειες επίπλων - σκευών

ΔΠ

ΔΠ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών και 

εξαρτημάτων
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 

Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής 

Πολιτικής

ΔΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΗΓΗ 

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

ΔΠ

Παροχή υπηρεσιών   για την 

προετοιμασία της πρότασης" Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Λαμίας "- 

Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020 (ΟΠΣ 5037869)

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 

πράξεων

Αποζημιώσεις για την εφαρμογή παλαιού 

σχεδίου πόλης

ΔΠ

Προμήθεια υδραυλικών υλικών και 

εξαρτημάτων

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

Υπηρεσιών Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού Δημ.Σφαγείων

Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και 

λοιπού εξοπλισμού Δημ.Κυνοκομείου

Υλικά συντήρησης και επισκευής Δημοτικών 

Κοιμητηρίων

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. 

Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής 

Πολιτικής

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΠ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 

εσωτερικού

ΔΠ Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων

7.- Κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη μέσα από το αποθεματικό των παρακάτω δράσεων 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:

ΕΣΠΑ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 

υλοποίησης της πράξης " Ανοικτό Κέντρο  

Εμπορίου Λαμίας"- Ανταγωνιστικότητα , 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 

(ΟΠΣ 5037869)

Σ Υ Ν Ο  Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :



323.800,00 323.800,00 

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 323.800,00 323.800,00

81.855.703,71 €

Ο   ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

ΕΣΟΔΑ :

ΕΞΟΔΑ:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:

Λαμία   16-10-2019

647.445,89 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΗΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

82.503.149,60 €

ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



Σελίδα 1 από 3 
 

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
                     
                     

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

  ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

 
 

 

 
                    
   
 
 
                        
 

 
 
                            
 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
τ ο υ  

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

Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου  Λαμιέων 

 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ  ΜΕ  ΘΕΜΑ 
                                    « ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ» 
 

  

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών του 

κοινωνικού φορέα  «Κλίμακα» για την πρόληψη της αυτοκτονίας, τη χρονική περίοδο 

2018-2019 ,περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτοκτονώντας.   

 

Η αυτοκτονία αποτελεί ένα ευαίσθητο κοινωνικό πρόβλημα το οποίο  απειλεί τους 

πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής στάθμης. Η καθολικότητα, λοιπόν, του 

φαινομένου καθιστά την ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

απαραίτητη. 

 

Επιπλέον, τα αυξανόμενα κρούσματα αυτοκτονιών στην περιοχή μας, σε 

συνδυασμό με τις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των τελευταίων ετών, 

αναδεικνύουν τις απόπειρες σε μείζον πρόβλημα.  

 

Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του γενικού πληθυσμού, των γονέων, της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και των εμπλεκόμενων κοινωνικών φορέων  για τις μεταβολές, 

οι οποίες προμηνύουν αυτοκτονικές τάσεις, θα μπορούσε σίγουρα να μειώσει τα 



Σελίδα 2 από 3 
 

περιστατικά αυτά και να λειτουργήσει υπέρ του αποστιγματισμού και την ουσιαστική 

ενεργοποίηση για την πρόληψη αυτών των πρόωρων και άδικων θανάτων. 

 

Όλα τα παραπάνω κάνουν φανερή την ανάγκη πραγματοποίησης  ημερίδας με 

θέμα την «Πρόληψη της Αυτοκτονίας» την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 & ώρα 18:00  στο 

Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιέων (Λεωνίδου 9-11)  σε συνεργασία με το Κέντρο για 

την Πρόληψη της αυτοκτονίας  της  Μ.Κ.Ο. «ΚΛΙΜΑΚΑ». Η «ΚΛΙΜΑΚΑ»  ιδρύθηκε το 

2000 και είναι ένας αναγνωρισμένος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, με δραστηριότητες 

που στοχεύουν τόσο στην διάθεση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όσο και στην υλοποίηση 

προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Με κύριο άξονα την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

ψυχικής υγείας και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις – 

προγράμματα για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών και των αποτελεσμάτων του 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

Οι δαπάνες αφορούν στην εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που σχετίζονται με την 

υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων , ομάδων πληθυσμού που απειλούνται με 

κοινωνικό αποκλεισμό, προαγωγή υγειάς & πρόληψης κ.α. 

 

Το αναμενόμενο κόστος της ημερίδας  υπολογίζεται στα  320,00  ευρώ, με Φ.Π.Α. 

13%  και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001  «Δαπάνες οργάνωσης δραστηριοτήτων 

κοινωνικού χαρακτήρα », έτους 2019 και αφορά  : 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ  
1 Μπουφέ - καφέ 320€ με Φ.Π.Α. 13% 

 
 
 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

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

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

Α’)  

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

θέματα που αφορούν στην έξαρση του φαινομένου της αυτοκτονικότητας. 

                                                

 

                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 

 

Την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την «Πρόληψη 

της Αυτοκτονίας» , την Τετάρτη   23 Οκτωβρίου 2019 & ώρα 18:00  στο Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου Λαμιέων( Λεωνίδου 9-11), ύψους 320€  με Φ.Π.Α. 13% που θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 15.6473.0001  «Δαπάνες οργάνωσης δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα». 

 

 

 
 
Λαμία,    /10/2019                   Λαμία,   /10/2019                    Λαμία,    /10/2019                                           
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                    Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λαμία…………… 
 

 Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
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,  17  /10/2019 

         Αριθμ. πρωτ  : 42637 

 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή  

Δήμου Λαμιέων  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  

 

ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 143/2019 αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας. 

 

 Ι. Με την υπ΄ αριθμ. 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Λαμίας, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαµιέων στις 27-9-2019, έγινε δεκτή η με 

α.π.κ. 982/ΤΜ 140/21-8-2017 αγωγή του Δ.Σ.Λ. κατά του Δήμου Λαµιέων και 

υποχρεώνεται ο Δήμος να καταβάλει υπέρ του ενάγοντος στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων την επιδικασθείσα με την υπ΄ αριθμ. 199/2012 

απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας δαπάνη δικηγορικής αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου δικαιούχων αποζημίωσης απαλλοτριώσεων, ποσού 

23.943,97 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της επιδόσεώς 

της, δηλαδή από 25-8-2017 μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης,  καταδικάσθηκε ο 

Δήμος στην καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντα ύψους 300,00 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι, οι τόκοι υπερημερίας έως σήμερα 16-10-2019, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.540,94 ευρώ (επιτόκιο 3%  -  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 

4607/2019 και αρ. πρωτ. 2/50879/0026/20-6-2019 και 04636/7-6-2019 έγγραφα του 

Υπουργείου Οικονομικών - έντυπο υπολογισμού τόκων υπερημερίας ΤΝΠ 

«ΝΟΜΟΣ»). 
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ΙΙ. Η υπ΄ 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας 

εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις διατάξεις του νόμου και πλημμελώς εκτίμησε 

τις αποδείξεις και με αντιφατικές αιτιολογίες έκανε δεκτή την αγωγή, για τους 

παρακάτω λόγους.   

1.1. Στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθμ. 4/2002, την υπ’ αριθμ. 

8/2004 και τη συμπληρωματική αυτών υπ’ αριθμ. 4/2006 πράξεις αναλογισμού 

αποζημίωσης, προσκύρωσης και τακτοποίησης ιδιοκτησιών του Τμήματος 

Πολεοδομικών Σχεδίων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, οι οποίες εν μέρει 

εγκρίθηκαν, με : α) την υπ’ αριθ. 539/24-1-2003 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας η 

οποία ακυρώθηκε εν μέρει με την υπ’ αριθμ. 11872/14-8-2003 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, β) την υπ’ αριθ. 5762/12-5-2005 

απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας και γ) την υπ’ αριθ. 2447/7-3-2007 απόφαση του 

Νομάρχη Φθιώτιδας για τη διάνοιξη των οδών Κισσάβου, Ασωπού και πλατείας στην 

πόλη της Λαμίας, καθορίσθηκαν τα ακίνητα που ρυμοτομούνται, όπως 

αποτυπώνονται στο από 13-5-2002 τοπογραφικό διάγραμμα και αναγράφονται στον 

από 13-5-2002 κτηματολογικό πίνακα του υπαλλήλου του ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. Ν.Α. Φθιώτιδας 

Δ. Καλτσή, που συνοδεύουν τις παραπάνω πράξεις.  

Στη συνέχεια, κατόπιν αιτήσεως των : 1. Ε.Ν., 2. Ο.Τ. 3. Ε.Χ. και 4. Ε.Δ.  εκδόθηκε 

η υπ' αριθμ. 199/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί καθορισμού 

προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων ακινήτων, η οποία δεν 

επιδόθηκε από κανένα των διαδίκων ενώ κατατέθηκε από τους ίδιους ως άνω αιτούντες  

ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου η από 14-12-2012 με α.βαβ. 1/2013 αυτοτελής αίτηση 

καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας, η συζήτηση της οποίας μετά από αναβολές, κατά την 

τελευταία δικάσιμο της 10-10-2017 ματαιώθηκε.  

Συνεπώς, όπως και ο αντίδικος ισχυρίζεται στην υπό κρίση αγωγή, και επειδή οι 

υπόχρεοι αποζημιώσεως μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Λαμιέων δεν προέβηκαν στην 

παρακατάθεση της προσωρινής αποζημίωσης ιδιοκτητών του απαλλοτριωθέντος ακινήτου 

καθώς και της επιδικασθείσας δικηγορικής αμοιβής που καθορίσθηκε με την παραπάνω 

απόφαση, παρελθόντος του δεκαοκταμήνου από την δημοσίευσή της η απαλλοτρίωση 

ανακλήθηκε αυτοδικαίως.  

1.2. Σύμφωνα με την υπ  ́ αριθμ. 578/2004 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ αντιβαίνει στο 

σκοπό του νόμου η είσπραξη της δικηγορικής αμοιβής με βάση ποσοστό επί της 

αποζημιώσεως όταν δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής της αποζημιώσεως αλλά ούτε και 

το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται, όπως συμβαίνει στην περίπτωση κατά την οποία δεν 

συντελέσθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ακινήτων, και επομένως το Ελληνικό  
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Δημόσιο είναι υποχρεωμένο να αποδώσει στον ενάγοντα τα αιτούμενα ποσά.  

1.3. Επομένως, η αγωγή έπρεπε να απορριφθεί ως νομικά αβάσιμη αφού λείπει 

το αναγκαίο προσδιοριστικό στοιχείο (αποζημίωση) λόγω ανακλήσεως ή άρσεως της 

απαλλοτριώσεως και έτσι δεν υφίσταται ο αναγκαίος σύνδεσμος για την καταβολή και της 

συγκεκριμένης αμοιβής υποχρέωση συμμορφώσεως του υπόχρεου προς αποζημίωση 

Δήμου Λαμιέων  με βάση το διατακτικό της υπ' αριθμ. 199/2012 απόφασης του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Λαμίας εφόσον μεταγενέστερα ανακλήθηκε αυτοδικαίως η μη συντελεσθείσα 

απαλλοτρίωση. 

 2.1. Περαιτέρω και σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάταξη του άρθρου 11 § 3 του ν. 

2882/2001 «3. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως εάν δεν συντελεστεί 

μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της 

αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού αυτής, από τη 

δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης 

αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε τέσσερις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας 

του προηγούμενου εδαφίου βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η 

πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

 2.2. Με την υπ' αριθμ. 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας 

γίνεται δεκτό ότι η εν λόγω απαλλοτρίωση έχει αρθεί αυτοδικαίως κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 17 του Συντάγματος και του άρθρου 11 § 3 του ν. 2882/2011 χωρίς ωστόσο να 

προκύπτει ούτε να γίνεται επίκληση και να προσκομίζεται πράξη της αρμόδιας για την 

κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχής, που να έχει εκδοθεί εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμία καθώς και δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 3.1. Επίσης, με την παραπάνω απόφαση γίνεται μεν δεκτό ότι η ένδικη 

απαλλοτρίωση ήταν εκκρεμής κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 4070/2012 (10-4-

2012) αφού στις 14-12-2012 ασκήθηκε η αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας 

αποζημίωσης (σελίδα 17η τελευταία παρ. και σελίδα 18η), η συζήτηση της οποίας 

ματαιώθηκε και δεν υφίσταται πλέον έννομο συμφέρον για επαναφορά της για 

συζήτησής της, εντέλει το Μονομελές Πρωτοδικείο δέχεται ότι ο υπολογισμός της 

ένδικης δικαστικής δαπάνης της οποίας ζητείται καταβολή με την παραπάνω αγωγή, 

θα υπολογισθεί με το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς και όχι με τις διατάξεις του 

άρθρου 130 του ν. 4070/2012 σύμφωνα με το οποίο όταν υπόχρεος προς 

αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του 

άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του 

πληρεξούσιου δικηγόρου των δικαιούχων  
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αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου 

της 

 δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα 

Δικηγόρων [εδάφ. γ΄ , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 130 § 2 του ν. 4070/2012 

και εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 146 § 9 περ. δ΄ των μεταβατικών διατάξεων 

του ίδιου νόμου, και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη της ισχύος του, απαλλοτριώσεις 

που συμπίπτει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στις 10-4-

2012 (ΦΕΚ Α/82/10-4-2012), κατά το άρθρο 188 του νόμου αυτού].  

 4. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ ότι πρέπει να ασκηθεί έφεση κατά της 

παραπάνω αποφάσεως και δεδομένου ότι επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων στις 27-9-

2019, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της για άσκηση 

έφεσης είναι έως την 25-10-2019.  

 

Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων 

 

 

Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

1. 143/2019 απόφαση ΜονΠρωτΛαμίας 
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       ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
   ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ       Θεμ. κατηγορία : Οικονομική ζωή  
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ      Είδος πράξης    : Οικονομικού περιεχομένου           
    
Πληροφορίες   : Δωροθέα Τσιτσία                         
Αριθ. Τηλέφ.    : 2231351023       
                          
                                             
ΘΕΜΑ : Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 143/2019 απόφασης του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λαμίας.  
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
Προς 

Την Οικονομική Επιτροπή 
 

Τίθενται υπόψη σας :  

1. Η υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η 

οποία εκδόθηκε επί της με α.π.κ. 982/ΤΜ/140/21-8-2017 αγωγής του ν.π.δ.δ. με την 

επωνυμία «Δ.Σ.» κατά του Δήμου Λαμιέων, με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος Λαμιέων 

να καταβάλει υπέρ του ενάγοντος ν.π.δ.δ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την 

επιδικασθείσα με τη με αριθμό 199/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας 

δαπάνη δικηγορικής αμοιβής, ανερχόμενης στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων 

εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (23.943,97 €), με το νόμιμο 

τόκο από την επομένη της επίδοσης της κρινόμενης αγωγής, δηλαδή από 25-8-2017, και 

μέχρι την πλήρη εξόφληση. Επίσης, καταδικάζεται ο εναγόμενος Δήμος Λαμιέων στην 

καταβολή των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος ν.π.δ.δ., τα οποία ορίζει στο ποσό των 

τριακοσίων (300,00) ευρώ. 

Σημειώνεται, ότι οι τόκοι υπερημερίας έως σήμερα 16-10-2019, ανέρχονται στο ποσό 

των 1.540,94 ευρώ (επιτόκιο 3%  -  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 4607/2019 

και αρ. πρωτ. 2/50879/0026/20-6-2019 και 04636/7-6-2019 έγγραφα του Υπουργείου 

Οικονομικών - έντυπο υπολογισμού τόκων υπερημερίας ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). 

2. H υπ’ αριθμ. 4/2002, η υπ’ αριθμ. 8/2004 και η συμπληρωματική αυτών υπ’ 

αριθμ. 4/2006 πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης, προσκύρωσης και τακτοποίησης 

ιδιοκτησιών του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης 

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, οι οποίες εν 

μέρει εγκρίθηκαν με : α) την υπ’ αριθ. 539/24-1-2003 απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδας η  
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οποία ακυρώθηκε εν μέρει με την υπ’ αριθμ. 11872/14-8-2003 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, β) την υπ’ αριθ. 5762/12-5-2005 απόφαση 

του Νομάρχη Φθιώτιδας και γ) την υπ’ αριθ. 2447/7-3-2007 απόφαση του Νομάρχη 

Φθιώτιδας για τη διάνοιξη των οδών Κισσάβου, Ασωπού και πλατείας στην πόλη της 

Λαμίας, καθορίσθηκαν τα ακίνητα που ρυμοτομούνται, όπως αποτυπώνονται στο από 13-

5-2002 τοπογραφικό διάγραμμα και αναγράφονται στον από 13-5-2002 κτηματολογικό 

πίνακα του υπαλλήλου του ΔΙ.ΧΩ.ΠΕ. Ν.Α. Φθιώτιδας Δ. Καλτσή, που συνοδεύουν τις 

παραπάνω πράξεις.  

3. Η από 14-12-2012 και με αρ. ΒΑΒ 1/2013 αίτηση ενώπιον του Τριμελούς 

Εφετείου Λαμίας των : 1. Ε.Ν., 2. Ο.Τ. κ.λ.π. κατά του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., για τον 

καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, η οποία ματαιώθηκε στη δικάσιμο της 

10-10-2017. 

4. Η υπ’ αριθ. 199/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία 

εκδόθηκε επί της με α.π.κ. 2447/ΑΠ359/2010 αίτησης των : 1. Ε.Ν., 2. Ο.Τ.  κ.λ.π. κατά 

του Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., με την οποία καθορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδος 

αποζημιώσεως των οικοπεδικών τμημάτων της με αριθ. 12 ιδιοκτησίας των αιτούντων και 

επιβλήθηκε σε βάρος των υπόχρεων – καθ’ ων η δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την 

οποία προσδιόρισε : α) στο ποσό των 321,00 ευρώ για την παράσταση του δικηγόρου 

των αιτούντων και β) σε ποσοστό 3% επί της καθορισθείσας αποζημίωσης για τη σύνταξη 

της αίτησης και των προτάσεων. 

5. Η με αριθ. πρωτ. 42637/17-10-2019 γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων 

κ. Αργυρούλας Γ. Γιαννακοπούλου. 

Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιγ΄ και 

παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 

4447/2016 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. ιη΄ του Ν. 4623/2019, 

η λήψη απόφασης :  

Α) Για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 143/2019 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας σύμφωνα και με τη με αριθ. πρωτ. 42637 /17-10-2019  

γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου Λαμιέων κ. Αργυρούλας Γιαννακοπούλου. 

 Β) Στην περίπτωση που αποφασιστεί η άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 

143//2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, να δοθεί εντολή και 

πληρεξουσιότητα για την άσκηση αυτής στη δικηγόρο του Δήμου Λαμιέων κ. Αργυρούλα 

Γ. Γιαννακοπούλου.  
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 Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την άσκησή της είναι έως 25-10-2019. 

.  

        

Λαμία, 17 /10/2019                      

 

      

   Η Δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων 

                    

           
 

   
Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου 
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ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ                                                       Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α  
TMHMA  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ             Θεμ. κατηγορία : Aπασχόληση & εργασία. 
Τηλέφωνο :  2231351023                         Είδος  πράξης : Ανάθεση υπηρεσιών. 
Πληροφορίες : Ιωάννα Ν. Μωρίκη    
e-mail : moriki.gianna@lamia-city.gr                                                    
 

Θέμα : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγορική εταιρεία» . 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

προς   

την  Οικονομική  Επιτροπή 

 

Έχοντας υπόψη  : 

              

1. Την  ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με ΑΒΕΜ : ΕΦ159/1-2-2019 έφεση του 

Α.Λ. του Κ. κατά του Δήμου Λαμιέων και της υπ’ αριθμ. Α284/2018 οριστικής απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 

Πέμπτη  14 Νοεμβρίου 2019, ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ίδιου δικαστηρίου .  

2. Την  ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με ΑΒΕΜ : ΕΦ160/1-2-2019 έφεση του 

Δήμου Λαμιέων κατά του Α.Λ. του Κ. και της υπ’ αριθμ. Α284/2018 οριστικής απόφασης 

του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που προσδιορίστηκε να συζητηθεί την 

Πέμπτη  14 Νοεμβρίου 2019, ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ίδιου δικαστηρίου .  

3. Την αναγκαιότητα να ανατεθεί ο χειρισμός των ως άνω υποθέσεων στη δικηγορική 

εταιρεία με την επωνυμία «Νικ. Κτιστάκις & Συνεργάτες», δεδομένης της ιδιαίτερης 

σημασίας τους για το Δήμο Λαμιέων, λόγω του ύψους του χρηματικού ποσού του 

αντικειμένου της διαφοράς και της πληθώρας των νομικών θεμάτων που περιέχουν, για 

την προάσπιση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην εν λόγω δικάσιμο, 

καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτηση των ως άνω με ΑΒΕΜ : ΕΦ159/1-

2-2019 και με ΑΒΕΜ : ΕΦ160/1-2-2019 εφέσεων και για τον εν γένει χειρισμό τους 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, που απαιτείται εξειδικευμένη νομική γνώση και 

εμπειρία. 

4. Το γεγονός ότι με την αρίθμ. 169/13-4-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

ανατέθηκε στο δικηγόρο κ. Ελευθέριο Κτιστάκι, μέλος της δικηγορικής εταιρείας με την 

επωνυμία «Νικ. Κτιστάκις & Συνεργάτες» ο χειρισμός της εν λόγω υπόθεσης για την 

παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και με την αριθ. 530/2018 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η άσκηση έφεσης, ως έχων ολοκληρωμένη γνώση 

της εν λόγω υπόθεσης, λόγω του προηγούμενου χειρισμού αυτής και της παράστασής 

του στην πρωτόδικη δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας αλλά 

και της άσκησης της έφεσης του Δήμου .      
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5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.           / 17 -10-2019  γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου 

Λαμιέων. 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 3, 

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

αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 , η λήψη απόφασης για :  

 

Την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη Δικηγορική Εταιρεία με την 

επωνυμία «Ν. Κτιστάκις & Συνεργάτες», με έδρα τη Θήβα, με Α.Φ.Μ. 099917255 ΔΟΥ 

Θήβας και Α.Μ. Δ.Σ. Θήβας 1 και ειδικότερα προς τα ακόλουθα μέλη αυτής, τα οποία 

ενεργούν από κοινού ή μεμονωμένα: α. Ιωάννη Κτιστάκι του Νικολάου, δικηγόρο και 

κάτοικο Αθήνας, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 28.748  και  β. Ελευθέριο 

Κτιστάκι του Νικολάου, δικηγόρο και κάτοικο Θήβας, με Α.Μ. Δικηγορικού Συλλόγου 

Θήβας 90, προκειμένου λόγω εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας να υπερασπιστούν τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη 

δικάσιμο της 14ης  Νοεμβρίου 2019, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή 

ανασυζήτηση  των ως άνω με ΑΒΕΜ : ΕΦ159/1-2-2019 και με ΑΒΕΜ : ΕΦ160/1-2-2019 

εφέσεων . 

       Ειδικότερα να τους ανατεθεί  η μελέτη της δικογραφίας, η σύνταξη υπομνημάτων, 

η παράσταση στην παραπάνω δικάσιμο, καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή 

ανασυζήτηση των ως άνω με ΑΒΕΜ : ΕΦ159/1-2-2019 και με ΑΒΕΜ : ΕΦ160/1-2-2019 

εφέσεων και γενικότερα να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια που κατατείνει στην 

προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λαμιέων. 

Σημειώνουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να ορίσει την αμοιβή της 

δικηγορικής εταιρείας, λόγω αρμοδιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του 

ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του 

ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-2009) . 

                                                                                    

                                                                                      Λαμία,  17  /  10  / 2019                                    

 
                                                                                       Η δικηγόρος του Δήμου Λαμιέων                                           
 
 
                                                                                        Αργυρούλα  Γ.  Γιαννακοπούλου                                                                               



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Κραββαρίτου 3, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35132 
Πληροφορίες: Π. Ράλλης 
Αρ.Τηλ.: 22310 20424 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84442 του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας» 

 
Πρόγραμμα ένταξης: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με συγχρηματοδότηση      
                                   από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.   με Κ.Α. 64.7341.0006 
Εισηγητής: Δημήτριος Τσώνης 

Εισήγηση 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την 
ανάθεση και  κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με 
συγχρηματοδότηση   από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.   με Κ.Α. 64.7341.0006 
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5. Την αριθμ. 226/2019 (ΑΔΑ:.6ΖΩΜΩΛΚ-072) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν  οι όροι δημοπράτησης. 

6. Την αριθμ. 248/2019 (ΑΔΑ:Ψ66ΚΩΛΚ-Ε3Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του 
έργου.  

7. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 
(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 34440/30-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΕΟΩΛΚ-ΨΡΕ) για το έργο 
του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 04-10-2019. 

8. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 
19PROC005502105  02/09/19 

9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 
10. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 
 
Και επειδή: 
 
1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Με τον διενεργηθέντα την 04-10-2019 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 

84442, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα 
έργου, έλαβαν μέρος πέντε (5) εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων: 
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Αρχικά, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.84442 διαγωνισμού. 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού» , τον «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» , όπως παράχθηκε 
από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.  
 
 

 
 
 
 
 
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 την ίδια μέρα και τις επόμενες τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  
. 
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. 
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Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι: 
Οι τέσσερις  (4)  οικονομικές  προσφορές είναι παραδεκτές.  
 
Ο διαγωνιζόμενος «ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με Α.Α. Προσφοράς-
ΕΣΗΔΗΣ: 132578, υπέβαλε ηλεκτρονικά την αρ. e-49641/03-06-2019 εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ΤΜΕΔΕ, η οποία αναφέρεται σε άλλο έργο και  δεν αφορά το έργο του 
διαγωνισμού αρ. ΕΣΗΔΗΣ 84442. Κατά συνέπεια η εγγυητική αρ. e-49641/03-06-2019 
ΤΜΕΔΕ είναι λανθασμένη σύμφωνα με την παρ. 15.2 του άρθρου 15 της Διακήρυξης του 
έργου και κατά συνέπεια η προσφορά αρ. 132578 του ως άνω οικονομικού φορέα είναι μη 
αποδεκτή. 
 
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την 04-10-2019 τον έλεγχο γνησιότητας και ισχύς 
των εγγυητικών επιστολών των τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων . Στη συνέχεια η 
Επιτροπή κατάρτισε  τον Πίνακα των οικονομικών φορέων  των οποίων  οι προσφορές τους 
κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα.  
 
 

 
 

 
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

εισηγείται : 
 
1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής     Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΚ ΡΟΔΙΤΣΑΣ», (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 
84442) 
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2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη της εργοληπτικής επιχείρησης: «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 132307 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης 
σαράντα οκτώ και σαράντα τρία τοις εκατό (48,43 %) επί των τιμών του τιμολογίου της 
μελέτης. 
 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό και να 
διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον 
χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του έργου. 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία 17/10/2019 Ημερομηνία  17/10/2019 Ημερομηνία 17/10/2019  
Η συντάξασσα Ο Προϊστάμενος Οδοποιίας & 

Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

   

Ρουχά Αλεξία 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ρίζος Σωτήριος 
Τοπογράφος Μηχανικός 
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Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 

 Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 84261 

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α. 84261 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 4ης Οκτωβρίου 2019 

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 

Στη Λαμία σήμερα την  4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 

α. Σπυρίδων Μαραζιάρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, της ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως Πρόεδρος, 

β. Λίτσα Παταργιά, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, του Δ. Μακρακώμης, ως Μέλος και 

γ. Χαρίκλεια Σταματοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, της ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως Μέλος, 

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», που συστάθηκε με την αριθ. 38300/24-9-2019 απόφαση 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 (ΕΣΗΔΗΣ) 
και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 84261. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 30/09/2019, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00. και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 
04/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. 

 

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε κοινοποίηση, από τον 
κ. Καρτσιώτη Ανέστη, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, του «Καταλόγου Συμμετεχόντων» σε όλους 
τους προσφέροντες, όπως παράχθηκε από το ΕΣΗΔΗΣ. Σύμφωνα με τον κατωτέρω κατάλογο 
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κατέθεσαν προσφορά τέσσερις (4) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 30/09/2019 12:45:31 

   

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ 30/09/2019 12:54:11 

2 ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.  

 Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

3 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/09/2019 14:21:28 

   

4 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/09/2019 21:25:00 

   

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

97654FCB12C53C9AA05E9C39B452A5EE 

Αρχικά, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ και στα στοιχεία του Α.Α. 84261 διαγωνισμού. Ο 
πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί τέσσερις (4) προσφορές και 
ότι είναι σφραγισμένες. 

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

Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανήρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού», τον «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» , όπως παράχθηκε από το 
ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 132579 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53,39 % 

  ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

2 132572 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - 50,52 % 

  ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

3 131187 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 42,82 % 

  ΕΤΑΙΡΙΑ  

4 132561 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ 36,32 % 
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  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

2F250AFD829A0932CD31583B4E4F981F 

 

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 την ίδια μέρα τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. 

Η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των 
διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθ. 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 ίδια ημέρα: ηλεκτρονικά για τις εγγυητικές ηλεκτρονικής έκδοσης ΤΜΕΔΕ και 
τηλεφωνικά με αποδεικτικό fax για την εγγυητική του Ταμείου Παρακαταθηκών. 

 

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι τέσσερις (4) προσφορές είναι 
παραδεκτές. Η επιτροπή στη συνέχεια κατάρτισε τον Πίνακα των διαγωνιζομένων με παραδεκτές 
προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 

1 132579 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53,39 % 

  ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

2 132572 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - 50,52 % 

  ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

3 131187 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 42,82 % 

  ΕΤΑΙΡΙΑ  

4 132561 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ 36,32 % 

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ: 

 

1)  Την έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής 
Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΟ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 
84261). 

 

2)  Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «Κατασκευές Τεχνικών 
‘Εργων Λουκάς Κίτσος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με Δ.Τ.Λ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με Α.Α. 
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 132579 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία και τριάντα 
εννέα τοις εκατό (53,39%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλει το παρόν 1ο Πρακτικό και να διαβιβάσει 
τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή της Αναθέτουσας 
Αρχής του έργου. 

 

 

Λαμία  4-10-2019 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

 

 

 

  

Σπυρίδων Μαραζιάρης 1. Λίτσα Παταργιά 

  

  

 

  

 

 2. Χαρίκλεια Σταματοπούλου 

 

 



Σελίδα 1 από 4 
 

                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού, Λαμία 
Ταχ. Κώδικας: 35131 
Πληροφορίες: Α. Καρτσιώτης 
Αρ.Τηλ.: 22313 51059 
Αρ.Φαξ: 22310 22465 
Email: a.kartsiotis@lamia-city.gr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 

Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 84261 του έργου: «Προσθήκη κατ’ 
επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου» 

 
Πρόγραμμα ένταξης:   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»  

με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. με Κ.Α. 61.7341.0008 
 
Εισηγητής: Δημήτριος Τσώνης 

Εισήγηση 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τεύχος Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης”, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.  

2. Το Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α – Κωδικοποίηση νομοθεσίας Δημ. Έργων για την 
ανάθεση και  κατασκευή έργων), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-
2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. με Κ.Α. 61.7341.0008 

5. Την αριθμ. 236/2019 (ΑΔΑ:.6ΧΣΕΩΛΚ-ΔΩΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης. 



Σελίδα 2 από 4 
 

6. Την αριθμ. 249/2019 (ΑΔΑ:60ΗΥΩΛΚ-ΧΙΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Λαμιέων με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού του 
έργου.  

7. Τα φύλλα των εφημερίδων α) “Πρωινά Νέα”, β) “Λαμιακός Τύπος”, γ) “Σέντρα” 
(εβδομαδιαία έκδοση) στις οποίες δημοσιεύτηκε η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (αρ. πρωτ. 33452/21-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΗΩΩΛΚ-ΥΛΧ) για το έργο 
του θέματος και διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας στις 04-10-2019. 

8. Τη Διακήρυξη του έργου όπως δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 
19PROC005531395, 09/09/19 

9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της διακήρυξης του έργου. 
10. Το γεγονός ότι η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία. 
 
Και επειδή: 
1. Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξήχθη νομότυπα. 
2. Με τον διενεργηθέντα την 04-10-2019 ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 

84261, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του αναφερομένου στο θέμα 
έργου, έλαβαν μέρος τέσσερις (4) εργοληπτικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα συμμετεχόντων: 

 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

Α/Α Επωνυμία Προσφέροντα Χρόνος Υποβολής Προσφοράς 

1 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 30/09/2019 12:45:31 
   

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ 30/09/2019 12:54:11 

2 ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.  

 Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

3 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/09/2019 14:21:28 
   

4 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/09/2019 21:25:00 
   

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
97654FCB12C53C9AA05E9C39B452A5EE 

 
 
Αρχικά, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.84261 διαγωνισμού. 
Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του 
υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής ανάρτησε στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού» , τον «Πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας» , όπως παράχθηκε 
από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.  
 
 

 



Σελίδα 3 από 4 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 
 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
1 132579 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53,39 % 

  ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

2 132572 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - 50,52 % 
  ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

3 131187 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 42,82 % 
  ΕΤΑΙΡΙΑ  

4 132561 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ 36,32 % 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 
Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  

2F250AFD829A0932CD31583B4E4F981F 
 
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 την ίδια μέρα και τις επόμενες τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, 
αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  
. 
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. 
 
Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής προέκυψε ότι οι τέσσερις (4) προσφορές 
είναι παραδεκτές.  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε την 04-10-2019 τον έλεγχο γνησιότητας και ισχύς 
των εγγυητικών επιστολών των τεσσάρων (4) οικονομικών φορέων . Στη συνέχεια η 
Επιτροπή κατάρτισε  τον Πίνακα των οικονομικών φορέων  των οποίων  οι προσφορές 
κρίθηκαν παραδεκτές κατά σειρά μειοδοσίας, όπως φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω 
πίνακα.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

Α/Α Α/Α καταθ. Επωνυμία Προσφέροντα Ποσοστό 
1 132579 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 53,39 % 

  ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ  Δ.Τ.Λ. ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.  

2 132572 Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Χ. - 50,52 % 
  ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ.  

3 131187 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 42,82 % 
  ΕΤΑΙΡΙΑ  

4 132561 Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΠΑΠΠΑΣ 36,32 % 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 



Σελίδα 4 από 4 
 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
 

εισηγείται : 
 
1) Την έγκριση του 1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-
Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Προσθήκη κατ’ 
επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Γοργοποτάμου», (Α.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ: 84261) 
 
2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα: «Κατασκευές Τεχνικών 
‘Εργων Λουκάς Κίτσος Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με Δ.Τ.Λ. Λ.ΚΙΤΣΟΣ Α.Τ.Ε.» με Α.Α. 
Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 132579 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα τρία και 
τριάντα εννέα τοις εκατό (53,39%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
 
Η Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλλει το παρόν Πρακτικό και να 
διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον 
χειριστή της Αναθέτουσας Αρχής του έργου. 

 
 
 
 
 
Λαμία, 17/10/2019  Λαμία, 17/10/2019  

Ο συντάξας  Ο Προϊστάμενος Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

   

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          


