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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « Ποδηλατικός Αγώνας – 

Ανάβαση στη διαδρομή Θερμοπύλες – Μενδενίτσα ».  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από τον Γυμναστικό Όμιλο Λαμίας 

“Αθανάσιος Διάκος’”, σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Λαμία, 

προκειμένου να συνδιοργανώσουμε  για 1η χρονιά, ποδηλατικό αγώνα δρόμου (ανάβαση) 

15,200μέτρων σε δημόσια οδό, πραγματοποιώντας τη διαδρομή Θερμοπύλες – 

Μενδενίτσα,  με χρόνο διεξαγωγής την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020.  

Ο αγώνας περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Ε.Ο.Π. και 

προσμετράται στη   βαθμολογία  της ατομικής και σωματειακής κατάταξη ενώ οι 

κατηγορίες των αγωνιζομένων είναι : Εφήβων, Νέων Ανδρών, Ανδρών, Γυναικών και 

Master. Οι ποδηλάτες θα ξεκινήσουν από  το άγαλμα του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες, με 

ανηφορική κατεύθυνση προς Ανάβρα, και θα τερματίσουν στην κοινότητα  Μενδενίτσας. 

Η ποδηλατική αυτή διοργάνωση έχει ιδιαίτερα αθλητικό ενδιαφέρον και όχι μόνο, 

καθώς η διαδρομή της λαμβάνει χώρα σε μέρη μοναδικού φυσικού κάλλους και ιστορικής 

σημασίας προβάλλοντας ταυτόχρονα τις ομορφιές του τόπου μας και την εξαιρετική 

χλωρίδα της περιοχής μας.  Η διεξαγωγή ενός τέτοιου αγώνα θα συμβάλλει τόσο στη 

γενικότερη διάδοση του αθλήματος της ποδηλασίας όσο και στο ευ αγωνίζεσθαι, την 

κορυφαία αξία του παγκόσμιου αθλητισμού.  

Δεδομένου του ότι διανύουμε μια κρίσιμη ομολογουμένως περίοδο , ο αγώνας θα 

διεξαχθεί τηρώντας αυστηρά το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο θα 

εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες αλλά και τους συντελεστές την υγεία και την ασφάλεια 
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στον μέγιστο βαθμό, ενώ οι συνθήκες διεξαγωγής του αγώνα θα είναι προσαρμοσμένες 

στην υπάρχουσα κατάσταση.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συμβολή του αγώνα  στην ανάδειξη της ιστορικότητας; 

της περιοχής αλλά και στην ανάδειξη των οφελών της άθλησης και του ποδηλάτου, 

κρίνεται σκόπιμη και ωφέλιμη ως  διοργάνωση που υλοποιείται και  στα όρια του Δήμου 

Λαμιέων και απαιτείται η πραγματοποίηση των ακόλουθων δαπανών που αφορούν:   α)  

σε εκτυπώσιμα υλικά, ποσού 1.257,36  € και   β) σε κύπελλα – μετάλλια, ποσού 424,00  

και  σχετίζονται άμεσα με την  προβολή, υλοποίηση, σήμανση, επιτήρηση  και  διεξαγωγή 

του αγώνα και τις βραβεύσεις των αθλητών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 1.681,36 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α.,  αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων», έτους 2020  και είναι μέσα 

στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 34168/3-9-2020 το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007264823 2020-09-04 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.681,36  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την διοργάνωση της  εκδήλωσης «Ποδηλατικός Αγώνας – Ανάβαση στη διαδρομή 
Θερμοπύλες – Μενδενίτσα», την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, σε βάρος του Κ.Α. 
15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικον. έτους 2020.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                              



Σελίδα 3 από 3 
 

Λαμία     4 /9 /2020 

  Ο συντάξας 

Λαμία   4 /9 /2020 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Λαμία    4 /9 /2020 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης    

 

 

  

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10  – Διοικητικού  

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 

                                                        

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

  



Σελίδα 1 από 3 
 

               
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
Ταχ. Δνση     : Φιλίας 1   
Ταχ.Κώδικας : 35133 ΛΑΜΙΑ                                                                                           
Πληροφορίες: Δημήτριος Στριφτός           
Αρ.τηλεφ.      : 2231067413                                    
Αρ.FAX         : 2231067413            
Ε-mail           : d.striftos@lamia-city.gr 
 
           
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « 14ος Μαραθώνιος βουνού 

Ηρακλής, Hercules Mountain Marathon ».  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από τον Σύλλογο Δρομέων 

Φθιώτιδας Τραχίνα, σύλλογο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύει στη Λαμία, 

προκειμένου να συνδιοργανώσουμε για 14η συνεχόμενη χρονιά τον ορεινό μαραθώνιο 

Οίτης Ηρακλής, Hercules Mountain Marathon, έναν από τους πρώτους μαραθωνίους 

βουνού στην Ελλάδα, με ημερομηνία διεξαγωγής την 19η και την 20η Σεπτεμβρίου 2020.  

Στο βουνό των λουλουδιών και του Ηρακλή, την Οίτη, εκτός του Μαραθωνίου, 42,3 

χιλιομέτρων, περιλαμβάνονται και 2 μικρότερες διαδρομές. Ο ημιμαραθώνιος 

«Ελλέβορος», Helleborus Half Marathon , 16,2 χιλιομέτρων και θετικής υψομετρικής 

1180μ, αλλά και ένας αγώνας για αρχαρίους, «το μονοπάτι Φαρμακίδων», Farmakides 

Trail, 6,5 χιλιομέτρων με 360μ. θετικής υψομετρικής. Οι 3 διαδρομές της δέσμης Ορεινών 

αγώνων  της Οίτης, εκτείνονται στις πλαγιές του μυθικού βουνού του Ηρακλή, με διαφορά 

μισής ώρας στην εκκίνηση , η μια διαδρομή από την άλλη, ενώ οι συμμετέχοντες θα 

περάσουν από τις κοινότητες του Δήμου Λαμιέων  Καπνοχώρι, Καστανιά, Νεοχώρι και 

από τις τρεις κορυφές, Πύργο, Αλύκαινα και Γρεβενό.  

Η διεξαγωγή  ενός τέτοιου αγώνα  συμβάλλει στην προβολή της περιοχής μας, 

μιας περιοχής με σπάνια βιοποικιλότητα και ενός υπέροχου ορεινού συμπλέγματος, που 

προσελκύει αθλητές, αγωνιζομένους και επισκέπτες και  φυσιολάτρες  να την επισκεφτούν  

μονοπάτια του. Σημειωτέον ότι η Οίτη αποτελεί έναν από τους 10 «Εθνικούς Δρυμούς» 

της χώρας μας.  
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 Δεδομένου του ότι διανύουμε μια κρίσιμη ομολογουμένως περίοδο , ο αγώνας θα 

διεξαχθεί τηρώντας πάντα αυστηρά το απαραίτητο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο θα 

εξασφαλίσει στους συμμετέχοντες αλλά και τους συντελεστές την υγεία και την ασφάλεια 

στον μέγιστο βαθμό. Στον χώρο τέλεσης των αγώνων δεν θα υπάρχει συγχρωτισμός, γι 

αυτό και οι διοργανωτές εστίασαν στα στάδια προετοιμασίας και διεκπεραίωσης του 

αγώνα, στο πλαίσιο πάντα των κανόνων που ορίζει το υγειονομικό πρωτόκολλο 

(συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων, ηλεκτρονικές εγγραφές για αποφυγή 

συνωστισμού, οριοθετημένος χώρος εκκίνησης  κτλ), ενώ οι συνθήκες διεξαγωγής του 

αγώνα θα είναι προσαρμοσμένες στην υπάρχουσα κατάσταση.   

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την συμβολή του αγώνα  στην ανάδειξη του πανέμορφου 

βουνού της Οίτης και του Δήμου μας, κρίνεται σκόπιμη  η έγκριση διοργάνωσης που  

υλοποιείται στα όρια του Δήμου Λαμιέων  και απαραίτητη η πραγματοποίηση των 

ακόλουθων δαπανών που αφορούν:  α) στη διαμονή διακεκριμένων αθλητών και 

δημοσιογράφων, ποσού 480,00 €, β)στην ηχητική κάλυψη, ποσού 496,00 €, γ) στα 

μετάλλια – έπαθλα, ποσού 1.799,96 € , δ) σε εκτυπώσεις 500,00 €  και ε) σε 

χρονομέτρηση, ποσού 1.395,00 €, δαπάνες απαραίτητες για την προβολή,  την 

διεξαγωγή, την αξιόπιστη χρονομέτρηση  και υλοποίηση του αγώνα  και τις βραβεύσεις 

των αθλητών.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 4.670,96  € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α., αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων», έτους 2020  και είναι μέσα 

στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 34234/4-9-2020 το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007264724 2020-09-04 

 
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.670,96  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την διοργάνωση της  εκδήλωσης «14ος Μαραθώνιος βουνού Ηρακλής, Hercules 
Mountain Marathon», το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, σε βάρος του 
Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικον. έτους 2020.     
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση: « 37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020 ».  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από την Αγωνιστική Λέσχη 

Αυτοκινήτου Λαμίας, κατόπιν προκήρυξης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγώνων 

Ράλλυ Χώματος 2020 από την Επιτροπή Αγώνων της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου 

Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), προκειμένου να συνδιοργανώσουμε το 37ο Ράλλυ 

Φθιώτιδος 2020, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.  

Το 37ο Ράλλυ Φθιώτιδος θα είναι μια γιορτή του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για 

την περιοχή μας. Με το θέαμα που προσφέρει, την  πανηγυρική κάθε χρόνο εκκίνηση 

στην κεντρική πλατεία της πόλης μας και τις ειδικές διαδρομές,  προσελκύει  κόσμο και 

θεατές που θαυμάζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό  από όλα τα μέρη της Ελλάδα  στη 

Λαμία. 

Η καρδιά της Ελλάδας θα χτυπήσει για άλλη μια φορά στον περιβάλλοντα χώρο 

της Π.Ε.Λ., αλλά και στην περιοχή του ΧΥΤΑ Λαμίας, όπως επίσης και σε άλλες ειδικές 

χωμάτινες διαδρομές , οι οποίες πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο Δήμο Λαμιέων.  

Ειδικότερα ο αγώνας ξεκινώντας από τη Λαμία, θα κινηθεί στα 5 νέα πρώτα 

χιλιόμετρα της ΕΔ Μοσχοκαρυά για να συνεχίσει στην κλασσική Ακροπολική και 

πασίγνωστη διαδρομή Μοσχοκαρυά – Καλαμάκι. Στη συνέχεια τον λόγο έχει η επίσης 

Ακροπολική γρήγορη και τεχνική ΕΔ Δίβρη – Παλαιοχώρι. Οι 2 ειδικές διαδρομές θα 

επαναληφθούν ακόμη μια φορά προκειμένου η αυλαία του 2ου γύρου του 56ου 

mailto:d.striftos@lamia-city.gr


Σελίδα 2 από 3 
 

Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγώνων Ράλλυ Χώματος 2020, ( 37ο Ράλλυ Φθιώτιδος ) να 

πέσει με τον τερματισμό, στον περιβάλλοντα χώρο της Π.Ε.Λ. ( οδό Φιλίας ).  

Η πανδημία του Covid-19 δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά την οργάνωση 

των εκδηλώσεων. Γι αυτό και επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής τους. Παρά το 

γεγονός ότι διανύουμε μια δύσκολη εποχή, το Ράλλυ θα διεξαχθεί τηρώντας αυστηρά το 

υγειονομικό πρωτόκολλο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των 

συμμετεχόντων αλλά και των θεατών, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα 

προληπτικά μέτρα. Να σημειωθεί πως με γνώμονα ένα διήμερο ασφαλούς και θεαματικού 

αγώνα, θα τηρηθούν οι οδηγίες του Υπουργείου, αλλά και του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας.  

Η διεξαγωγή ενός τέτοιου ξεχωριστού event, θα προσελκύσει κόσμο, θα τονώσει 

την αγορά και θα καταστήσει για άλλη μια φορά την πόλη της Λαμίας, επίκεντρο 

αγωνιστικού ενδιαφέροντος.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται απαραίτητη η έγκριση και διεξαγωγή της  

διοργάνωσης του  37ου Ράλλυ Φθιώτιδος 2020, καθώς και η πραγματοποίηση των 

ακόλουθων δαπανών που αφορούν:  α) στη φιλοξενία στελεχών, δημοσιογράφων και 

επισήμων, ποσού 2.090,50 €, β) σε έπαθλα – κύπελλα, ποσού 3.720,00 €, και  γ) σε 

υπηρεσίες  μεταφοράς  (υλικά ασφαλείας – διαμόρφωσης - σήμανσης ΕΔ) ποσού 

6.500,00 €,   που σχετίζονται άμεσα με την προβολή, διεξαγωγή , επιτήρηση , ασφάλεια 

και υλοποίηση του αγώνα.     

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται συνολικά στα 12.310,50 € συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α.,  αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 

15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων», έτους 2020  και είναι μέσα 

στα όρια αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019). και λαμβάνοντας υπόψη το 
πρωτογενές αίτημα του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 34250/4-9-2020 το οποίο 
έλαβε ΑΔΑΜ: 20REQ007264577 2020-09-04 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  12.310,50 €  συμπεριλαμβανομένου  του 

Φ.Π.Α., για την διοργάνωση της  εκδήλωσης « 37ο Ράλλυ Φθιώτιδος 2020 », το Σάββατο 
19 και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2020, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες 
λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020.                                                                
                                                                                                                    
Λαμία    4 /9 /2020 

  Ο συντάξας 

Λαμία    4 /9 /2020 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Λαμία  4 /9 /2020 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης    

 

 

  

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10  – Διοικητικού  

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 

                                                        

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

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

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

  
 
  

 
 

E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
N Ο Μ Ο Σ  Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ 

Δ Η Μ Ο Σ   Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ &                               
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

********************************* 
Ταχ.Δ/νση: Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού 

Ταχ.Κώδικας:  35131 
Πληροφορίες: Παπαϊωάννου Ευαγγελία 

Τηλέφωνο:22313 51053 
FAX: 22313 51053 

e-mail: epapaioannou@lamia-city.gr 
 

 
 

                                                                         
                                            
Λαμία  28/08/2020 

                                                                                              
 
  
 
 
 
    

ΠΡΟΣ 

 ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  
OIKONOMIKHΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1) Στην Καραβασίλη Γεωργία του Στέργιου με ΑΦΜ 110930109 κάτοικο Ακρίτσας βεβαιώθηκε 

ποσό 710,00€ από την αριθ.7352000089695 κλήση της Τροχαίας Λαμίας  για το αριθ.κυκλ. 
ΑΜΑ 8458 ΙΧΕ. 
Μετά από την αποστολή Ατομικής Ειδοποίησης από το Τμήμα Ταμίου, επικοινώνησε 
τηλεφωνικά ο γιο της οφειλέτριας Ανεστόπουλος Δημήτριος & οδηγός της εν λόγω τροχαίας 
παράβασης ενημερώνοντας μας ότι πρόκειται για δική του παράβαση & συνεπώς θα 
έπρεπε η χρέωση να γίνει υπ’ονοματί του. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσε ότι  στην 
αριθ.7352000089695 κλήση της Τροχαίας Λαμίας  για το αριθ.κυκλ. ΑΜΑ 8458 ΙΧΕ, 
πράγματι, αναγραφόταν ως παραβάτης οδηγός ο Ανεστόπουλος Δημήτριος του 
Κωνσταντίνου & της Γεωργίας & εκ παραδρομής χρεώθηκε στην μητέρα του  Καραβασίλη 
Γεωργία επειδή ήταν ιδιοκτήτρια του οχήματος  
 

2) Στον Κλέτσα Ματθαίο του Αντωνίου με ΑΦΜ 07125965 κάτοικο Ματαράγκα Καρδίτσας, με 
τον χρηματικό κατάλογο (2011 ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00 € για παράβαση  του 
ΚΟΚ για την αριθ.κυκλ. ΚΑΒ 1052 μοτοσυκλέτα HONDA λευκού χρώματος, σύμφωνα με τις  
αριθ.34919, 35121, 37251, 40495 Εκθέσεις Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Ο κ. Κλέτσα με την αριθ.30877/13-08-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής των 
80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι στην κατοχή του βρίσκεται το αριθ.κυκλ. ΚΑΒ ΙΧ 
φορτηγό, μάρκας HONDA λευκού χρώματος & για το οποίο παρέδωσε πινακίδες 
15/11/2011, σύμφωνα με σχετική Βεβαίωση της Δ/νσης Μεταφορών & επικοινωνιών 
Καρδίτσας που μας διαβιβάζει. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε στις Εκθέσεις Παράβασης 
της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία προσδιορισμού του 
οχήματος και συνεπώς πρόκειται για ακυρωτέα Πράξη Παράβασης  
 

3) Στον Απόστολο Γιωργάκη  του Παναγιώτη με ΑΦΜ 074599686 κάτοικο Κορωπίου, με τον 
χρηματικό κατάλογο (2012 ΒΕΒ!) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 80,00 € για παράβαση  του 
ΚΟΚ για το αριθ.κυκλ. ΕΚΕ-3167 ΔΦΕ  σύμφωνα με την αριθ.736300065079/02-11-12 
Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδος.  
Ο κ. Γιωργάκης με την αριθ.31057/14-08-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή της οφειλής 
των 80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι το εν λόγω πρόστιμο το κατέβαλε την 28/05/2013 
στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (POSTBANK)  διαβιβάζοντας μας το σχετικό Γραμμάτιο 
Είσπραξης σε Λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων ποσού 80,00€ για την εξόφληση πράξης 
παράβασης. 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσε ότι η εν λόγω κλήση 
εξοφλήθηκε μέσω Τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου μας & εκ παραδρομής δεν 
πιστώθηκε/εξοφλήθηκε η καρτέλα του συναλλασσόμενου με ΚΑ 95887. 
 

4) Στον Μαλαχτάρη Στυλιανό του Δημητρίου με ΑΦΜ 071407233 κάτοικο Λάρισας, οδός 
Νερόμυλων 15, με τον χρηματικό κατάλογο (2009-2013 ΒΕΒ) βεβαιώθηκε οφειλή ποσού 
20,00 € για  παράβαση  του ΚΟΚ για την αριθ.κυκλ. ΤΗ 9141 ΙΧΕ μάρκας BMW κόκκινου 
χρώματος σύμφωνα με την αριθ.25955 Έκθεση Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας, 
καθως & οφειλή ποσού 40,00 € για  παράβαση  του ΚΟΚ για την αριθ.κυκλ. ΤΗ 9141 
μοτοσυκλέτα BMW κόκκινου χρώματος, σύμφωνα με  την αριθ.40728 Έκθεση Παράβασης 
της Δημοτικής Αστυνομίας. 
Ο κ. Μαλαχτάρης Στυλιανός με την αριθ.16899/11-05-2020 Αίτηση του ζητά την διαγραφή 
της οφειλής των 60,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι στην κατοχή του βρίσκοταν μέχρι το 
2005 το αριθ.κυκλ.ΤΗ 9141 ΙΧ αγροτικό μάρκας Νissan κίτρινου χρώματος & για το οποίο 
παρέδωσε πινακίδες το 2005, σύμφωνα με την Υπεύθυνη Δήλωση του. 
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Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου & διαπίστωσε στις Εκθέσεις Παράβασης 
της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία προσδιορισμού του 
οχήματος και συνεπώς πρόκειται για ακυρωτέα Πράξη Παράβασης  
 

5) Στον Αντύπα Αντώνιο του Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 135886621 κάτοικο Πειραιά, οδός Μ. 
Κούνδουρου 16 βεβαιώθηκε ποσό 40,00€ από την αριθ.736300087341 κλήση της 
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας  για το αριθ.κυκλ. ΥΤΗ 7743 όχημα. 
Ο κ. Αντύπας Αντώνιος, με αριθ.26309/13-07-2020 Αίτηση του, ζητά την διαγραφή της 
ανωτέρω οφειλής πλέον προσαυξήσεων διότι ουδέποτε ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ. ΥΤΗ 
7743  οχήματος. 
Η υπηρεσία μας αναζήτησε από την Τροχαία Λαμίας τον ιδιοκτήτη του αριθ.κυκλ.ΥΤΗ 7743 
οχήματος & με το αριθ.8115/20/1603879 από 29-7-20 έγγραφο τους μας ενημέρωσαν ότι 
το εν λόγω ανήκει στην Παπα…….του Πελ…..α του Νικολάου. 
 

6) Στην Σιμοπούλου Γκόλφω του Γεωργιου με ΑΦΜ 130568224 κάτοικο κοινότητας Ηράκλειας 
του Δήμου Λαμιέων,  βεβαιώθηκε ποσό 140,00€ για (5) κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας 
για το αριθ.κυκλ. ΜΙΚ 2879 όχημα. 
Η κ. Σιμοπούλου Γκόλφω, με την αριθ.26345/13-07-2020 Αίτηση της, ζητά την διαγραφή 
της ανωτέρω οφειλής πλέον προσαυξήσεων διότι ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ.ΜΙΚ 2879 
ΕΙΧ οχήματος από την 17/08/2009 μέχρι την 27/09/2010 προσκομίζοντας μας & σχετική 
βεβαίωση του Υπουργείου Μεταφορών  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσε ότι ιδιοκτήτης του 
αριθ.κυκλ.ΜΙΚ 2879 ΕΙΧ οχήματος κατά τις ημερομηνίες τέλεσης των παραβάσεων είναι ο 
Σπη…….λος Δ…..ς  του Γ. κάτοικος Λαμίας σύμφωνα με το αριθ. 8115/20/1603879 από 
29-7-20 έγγραφο της Τροχαίας Λαμίας 
 

7) Στον Χωραφά Ξενοφώντα του Αθανασίου με ΑΦΜ 061581111 κάτοικο Αγ. Παύλου 
Θεσσαλονίκης, οδός Αλαμάνας 19 βεβαιώθηκε ποσό 40,00€ για την αριθ.73520008749 
κλήση της Τροχαίας Λαμίας  για την αριθ.κυκλ. ΜΙ 502 μοτοσυκλέτα. 
Ο κ. Χωραφάς, με αριθ.25898/09-07-2020 Αίτηση του, ζητά την διαγραφή της ανωτέρω 
οφειλής πλέον προσαυξήσεων διότι ουδέποτε ήταν κάτοχος της αριθ.κυκλ. ΜΙ 502 
μοτοσυκλέτας  
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου διαπίστωσε ότι η αριθ.73520008749 
κλήση της Τροχαίας Λαμίας αφορά την αριθ.ΜΙΙ-502 μοτοσυκλέτα & εκ παραδρομής 
περάστηκε στο πρόγραμμα των κλήσεων για την ΜΙ 502 μοτοσυκλέτα, αναζητώντας δε, 
από την Τροχαία Λαμίας, τον ορθό κάτοχο αυτής την 19-12-15 μας ενημέρωσαν ότι η εν 
λόγω ανήκει στον Σεγκ…….  Γεω…..ο του Παναγιώτη. 
 
 
 
 
 
Η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τα εξής: 

  

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

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

 την υπ' αριθμ.2515/64/2007 (ΦΕΚ Β' 1306/26-7-2007) κοινή υπουργική απόφαση 

 το ποσό στο οποίο ανέρχεται το χρέος του κάθε οφειλέτη 

 τις Αιτήσεις Διαγραφής ων οφειλετών.  

 Την καρτέλα χρεώσεων του κάθε οφειλέτη, όπου εμφανίζονται τα προς διαγραφή ποσά.   
  

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

  
  

1) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Καραβασίλη Γεωργίας 

του Στέργιου με ΑΦΜ 110930109 κάτοικο Ακρίτσας, ποσού 710,00€ πλέον 

προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2016 ΒΕΒ) διότι δεν ήταν οδηγός & 

οφειλέτης της 7352000089695 παράβασης ΚΟΚ της Τροχαίας Λαμίας του αριθ κυκλ. 

ΜΙΡ 9415 οχήματος, ο ορθός οφειλέτης είναι ο γιος της ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία 

να γίνει η χρέωση στον ίδιο.   

2) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Κλέτσα Ματθαίου του 

Αντωνίου με ΑΦΜ 07125965 κάτοικο Ματαράγκα Καρδίτσας ποσού 80,00€ πλέον 

προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2011 ΒΕΒ) διότι στις 

προαναφερόμενες στο (2) εισηγητικό,  Εκθέσεις Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας 

αναγράφονται λανθασμένα τα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος και συνεπώς 

πρόκειται για ακυρωτέα Πράξη Παράβασης. 

3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Απόστολο Γιωργάκη  

του Παναγιώτη με ΑΦΜ 074599686 κάτοικο Κορωπίου ποσού 80,00€ πλέον 

προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2012 ΒΕΒ) διότι η οφειλή έχει 

εξοφληθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού & εκ παραδρομής δεν εξοφλήθηκε από την 

οικονομική υπηρεσία.   

4) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Μαλαχτάρη Στυλιανού 

του Δημητρίου με ΑΦΜ 071407233 κάτοικο Λάρισας, οδός Νερόμυλων 15, πόσου 

60,00€ από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2009-2013 ΒΕΒ) διότι στις προαναφερόμενες 

στο (4) εισηγητικό,  Εκθέσεις Παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας αναγράφονται 

λανθασμένα τα στοιχεία προσδιορισμού του οχήματος και συνεπώς πρόκειται για 

ακυρωτέα Πράξη Παράβασης. 

5) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων Αντύπα Αντώνιου του 

Κωνσταντίνου με ΑΦΜ 135886621 κάτοικο Πειραιά, οδός Μ. Κούνδουρου 16, ποσού 

40,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2018 ΒΕΒ Β!) διότι 

ουδέποτε ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ.ΥΤΗ 7743  οχήματος & εκ παραδρομής έγινε η 

χρέωση σε αυτόν. 

6) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Σιμοπούλου Γκόλφως 

του Γεωργίου με ΑΦΜ 130568224 κάτοικο κοινότητας Ηράκλειας του Δήμου Λαμιέων, 

ποσού 140,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής (2009-2013 

ΒΕΒ) διότι δεν ήταν κάτοχος του αριθ.κυκλ.ΥΤΗ 7743  οχήματος & εκ παραδρομής 

έγινε η χρέωση σε αυτόν. 

7) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Χωραφά Ξενοφώντα 

του Αθανασίου με ΑΦΜ 061581111 κάτοικο Αγ. Παύλου Θεσσαλονίκης, οδός 

Αλαμάνας 19 βεβαιώθηκε ποσού 40,00€ πλέον προσαυξήσεων από κλήσεις Τροχαίας-



                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                          Είδος: Ατομική Διοικητική Πράξη 

                                                                       Θεματική κατηγορία: Οικονομική Ζωή 
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Δημοτικής (ΒΕΒ17Β!) διότι η αριθ.73520008749 Πράξη παράβασης της Τροχαίας, 

αφορούσε διαφορετική μοτοσυκλέτα. 

 

  
 

 
  

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Η Αν. Προιστ. Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

 
ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας – Παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων».  

 
 

Tίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 6-2-2019 και με αριθ. κατ. 16/11-2-2019 αγωγή καταβολής 

τιμήματος από επί πιστώσει πωλήσεις εμπορευμάτων εμπορίας της ανώνυμης εταιρείας 

με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ.Κ.» κατά του Δήμου Λαμιέων, με την οποία η ενάγουσα ζήτησε 

: α) να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να της καταβάλει το ποσό των δέκα χιλιάδων εκατόν 

ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (10.193,52 €), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επομένη της εκδόσεως των παραστατικών (δελτία αποστολής – 

τιμολόγια πώλησης), δηλαδή από 1-1-2015, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της 

αγωγής, δηλαδή από 15-2-2019, και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, άλλως 

επικουρικώς δυνάμει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, β) να κηρυχθεί η 

εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της σύμφωνα με το άρθρο 

908 ΚΠολΔ και γ) να καταδικασθεί ο Δήμος Λαμιέων στα δικαστικά έξοδά της σύμφωνα με 

το άρθρο 176 ΚΠολΔ. 

 

2. Η υπ’ αριθ. 84/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας, που επιδόθηκε 

στο Δήμο Λαμιέων στις 16-7-2020, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από 6-2-2019 και με 
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αριθ. κατ. 16/11-2-2019 αγωγή, ήτοι ως προς την επικουρική της βάση (διατάξεις 

αδικαιολόγητου πλουτισμού) και ειδικότερα : 

α) Υποχρεώνει το Δήμο Λαμιέων να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό 

των δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (10.193,52 €) με 

το νόμιμο τόκο, ήτοι 6% ετησίως, από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 14-2-2019,  

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

β) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το επιδικασθέν 

κεφάλαιο μετά των αναλογούντων σε αυτό τόκων και  

γ) Καταδικάζει το Δήμο Λαμιέων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της 

ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ. 

 

3. Σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιγ΄ και της παρ. 2 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 

54, παρ. 1 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241/23-12-2016), τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 

1, περιπτ. ιη΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134/9-8-2019) 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 προηγουμένης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα 

από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 

σχετικής απόφασης. Σημειώνουμε, ότι η αρίθμηση «ιθ΄» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2  

του Ν. 4623/2019 αντικαταστάθηκε από την αρίθμηση «ιβ΄» σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚΑ΄ 53/11-3-2020). 

 

4. Η με αριθ. πρωτ. 33732/1-9-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας κ. Βλασίου Γ. Καρανάσιου προς την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Λαμιέων. 

 

Σημειώνεται, ότι οι αναλογούντες στο επιδικασθέν κεφάλαιο τόκοι από 14-2-2019 

μέχρι την 2-9-2020, (αφαιρουμένου του διαστήματος αναστολής τόκων υπερημερίας λόγω 

covid-19 από 13-3-2020 έως 31-5-2020) ανέρχονται στο ποσό των οκτακοσίων δεκα 

τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (813,60ευρώ). (Συν. ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» υπολογισμός τόκων 

υπερημερίας). 
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Επειδή η προθεσμία για την άσκηση του ένδικου μέσου της εφέσεως είναι 

τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της απόφασης, ήτοι από 16-7-2020, λαμβανομένης 

δε υπόψη της αναστολής των δικαστικών προθεσμιών λόγω δικαστικών διακοπών (από 

1-7-2020 έως 15-9-2020) λήγει στις 15-10-2020. 

 

Επειδή η υπ’ αριθ. 84/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαμίας κηρύχθηκε 

προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το επιδικασθέν κεφάλαιο μετά των αναλογούντων σε 

αυτό τόκων. 

 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 

1, περιπτ. ιγ΄ και της παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 1 του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 

241/23-12-2016), τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιη΄ και της παρ. 2 του Ν. 

4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και τις διατάξεις 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’ αριθ. 84/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας. 

Β. Για την παραπομπή της υπόθεσης στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

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

στην ενάγουσα εταιρεία του συνολικού ποσού των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων επτά ευρώ 

και δώδεκα λεπτών (11.307,12 ευρώ), το οποίο αντιστοιχεί σε 10.193,52 € (επιδικασθέν 

κεφάλαιο), 813,60€ (αναλογούντες στο κεφάλαιο τόκοι από 14-2-2019) και 300,00 € 

(δικαστικά έξοδα) σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθ. 84/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας. 

 

Λαμία,   2-9-2020 

 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία, 02/09/2020 

Αριθμ. πρωτ.  33732 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Περί μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αρίθμ. 84/2020 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Λαμίας».  

 

1. Στις 16-7-2020 επιδόθηκε στο Δήμο Λαμιέων η υπ’ αριθ. 84/2020 απόφαση 

του Ειρηνοδικείου Λαμίας, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την από 6-2-2019 και με αριθ. 

κατ. 16/11-2-2019 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ.Κ.» κατά του 

Δήμου Λαμιέων, ως προς την επικουρική της βάση (διατάξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού) 

και ειδικότερα :  

α) Υποχρεώνει το Δήμο Λαμιέων να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό 

των δέκα χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (10.193,52 €) με 

το νόμιμο τόκο, ήτοι 6% ετησίως, από την επίδοση της αγωγής, δηλαδή από 14-2-2019,  

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. 

β) Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για ολόκληρο το επιδικασθέν 

κεφάλαιο μετά των αναλογούντων σε αυτό τόκων και 

γ) Καταδικάζει το Δήμο Λαμιέων στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της 

ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300,00) ευρώ. 

 

2. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν της ασκήσεως της από 6-2-2019 και 

με αριθ. κατ. 16/11-2-2019 αγωγής καταβολής τιμήματος από επί πιστώσει πωλήσεις 

εμπορευμάτων εμπορίας  της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ Σ.Κ.» κατά του 

Δήμου Λαμιέων, με την οποία η ενάγουσα ζήτησε : α) να υποχρεωθεί ο Δήμος Λαμιέων να 
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της καταβάλει δυνάμει επικαλούμενων συμβάσεων πώλησης, το ποσό των δέκα χιλιάδων 

εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα δυο λεπτών (10.193,52 €), με το νόμιμο τόκο 

υπερημερίας από την επομένη της εκδόσεως των παραστατικών (δελτία αποστολής – 

τιμολόγια πώλησης), δηλαδή από 1-1-2015, άλλως από την επομένη της επιδόσεως της 

αγωγής, δηλαδή από 15-2-2019, και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, άλλως 

επικουρικώς δυνάμει των διατάξεων του αδικαιολόγητου πλουτισμού, β) να κηρυχθεί η 

εκδοθησόμενη απόφαση προσωρινά εκτελεστή στο σύνολό της σύμφωνα με το άρθρο 

908 ΚΠολΔ και γ) να καταδικασθεί ο Δήμος Λαμιέων στα δικαστικά έξοδά της σύμφωνα με 

το άρθρο 176 ΚΠολΔ. 

 

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

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

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

εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. 

 

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

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

ασκηθεί ή όχι έφεση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που θα είχε 

η άσκηση έφεσης προέχοντος στον ίδιο το Δήμο και ιδίως η πιθανότητα ευδοκίμησης 

αυτής, καθώς ׃ 

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

τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, 

δεδομένου ότι, σε περίπτωση απόρριψης αυτής, η δαπάνη του δήμου προσαυξάνεται με 

τα δικαστικά έξοδα τους δεύτερου βαθμού και τους επιδικαζόμενους τόκους. 

β) Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η απόρριψη της εφέσεως εκ 

μέρους του Δήμου, η επιλογή της μη άσκησης εφέσεως συμβάλλει στην προστασία της 

περιουσίας του, κάτι που αποτελεί άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη 

του 178 § 1  του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι : 

«1. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να 

διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό» 

 

5. Στη διάταξη του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή 

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

ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά….. 2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, 
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ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση 

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

 

6. Επειδή από την επισκόπηση της άνω αποφάσεως, του φακέλου της 

δικογραφίας και των αποδεικτικών στοιχείων που έγιναν δεκτά, προκύπτει ότι, από τα 

επικληθέντα και προσκομισθέντα στοιχεία ο Δήμος δεν διαθέτει στοιχεία που να 

προκύπτει η ένδικη συναλλαγή, όπως αποφάσεις ανάθεσης, συμβάσεις προμήθειας 

υλικών, πρωτόκολλα παραλαβής από αρμόδια επιτροπή κ.α. ωστόσο ομολογεί ότι η 

προμήθεια των υπό κρίση ειδών εμπορίας της ενάγουσας έγιναν με προφορική και άτυπη 

συμφωνία, βάσει δε των διατάξεων του νόμου δεν συντρέχουν ισχυρισμοί εφέσεως με 

νομική και ουσιαστική βασιμότητα, δεδομένου ότι ένδικη αγωγή έγινε δεκτή κατά την 

επικουρική της βάση περί αδικαιολόγητου πλουτισμού και απορρίφθηκε ως προς την 

κυρία βάση λόγω έλλειψης εγγράφου τύπου των συμβάσεων, επομένως πιθανή έφεση 

πιθανολογείται ότι δεν θα γίνει αποδεκτή και κατά συνέπεια θα επιβαρύνει το Δήμο με 

επιπλέον τόκους και τη δικαστική δαπάνη. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρώ, ότι δεν συντρέχει λόγος άσκησης εφέσεως κατά της 

ως άνω με αριθ. 84/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Λαμίας καθώς δεν θα 

ευδοκιμήσει ενώ θα επιβαρυνθεί ο Δήμος με περαιτέρω τόκους και λοιπά δικαστικά έξοδα. 

Σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως η προθεσμία άσκησης είναι τριάντα (30) ημέρες 

από την επίδοση της απόφασης, αφαιρουμένου δε του διαστήματος από 1-7-2020 έως 

15-9-2020 αναστολής των δικαστικών προθεσμιών λόγω δικαστικών διακοπών, λήγει στις 

15-10-2020. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 



2/9/2020 ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΝΟΜ ΟΘ ΕΣΙΑ &  Ε ΓΚ Υ Κ Λ ΙΟ Ι i Ν Ο Μ Ο ΛΟ ΓΙΑ  &  ΑΡΘ ΡΟ ΓΡΑΦ ΙΑ  j Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ  I Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ | Υ Π Ο Λ Ο ΓΙΣ Μ Ο Ι ΤΟΚΩΝ | FORUM | ΕΞΟΔΟΣ

Αποτέλεσμα υπολογισμού συμβατικού (συμφωνηθέντος) τόκου
Ε π ισ τ ρ ο φ ή - * ............... .
παναχώρηαη Εκτύπωση/ Αποθήκευσή |

Από Εώς Ημέρες Αρχικό ή Υπολειπόμενο 
κεφάλαιο

Ποσοστό
Τόκου

Τόκοι
Περιόδου

Καταβολή Σύνολο Υπολειπόμενων 
Τόκων

Υπολειπόμενο
Κεφάλαιο

15/02/2019 12/03/2020 392 10.193,52 6,00% 656,52 0,00 656,52 10.193,52

Έναρξη Περιόδου:
Λήξη Περιόδου:
Σύνολο Ημερών:
Αρχικό Κεφάλαιο:
Καταβολές:
Υπολειπόμενο Κεφάλαιο: 
Υπολειπόμενοι Τόκοι Υπερημερίας:

15/02/2019
12/03/2020
392
10.193.52 
0,00
10.193.52
656.52

Συνολικό Υπολειπόμενο Ποσό Κεφαλαίου και Τόκου: 10.850,04

Για αποστολή εΑΑείποντος κειμένου ή διαγράμματος ή πίνακα με e-mail ή fax & τεχνική βοήθεια στα τηλ.210-6994830-2 ή fax: 210-6920560 ή e-mail: nomoseintrasoft-intl.com
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2/9/2020 ΝΟΜΟΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 8t ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ j ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8> ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ > ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΚΩΝ | FORUM ί ΕΞΟΔΟΣ

φΟφή-
ιχώρηση

Αποτέλεσμα υπολογισμού συμβατικού (συρψωνηθέντος) τόκου 
Εκτύπωση/ Αποθήκευση |

Από Εώς Ημέρες

01/06/2020 02/09/2020 94

Αρχικό η Υπολειπόμενο 
κεφάλαιο

10.193,52

Ποσοστό
Τόκου

6,00%

Τόκοι
Περιόδου

157,08

Καταβολή

0,00

Σύνολο Υπολειπόμενων 
Τόκων

157,08

Υπολειπόμενο
Κεφάλαιο

10.193,52

Έναρξη Περιόδου:
Λήξη Περιόδου:
Σύνολο Ημερών:
Αρχικό Κεφάλαιο:
Καταβολές:
Υπολειπόμενο Κεφάλαιο: 
Υπολειπόμενοι Τόκοι Υπερημερίας:

01/06/2020
02/09/2020
94
10.193.52 
0,00
10.193.52 
157,08

Συνολικό Υπολειπόμενο Ποσό Κεφαλαίου και Τάκου: 10.350,60

Για αποστολή ελλεΐποντος κειμένου ή διαγράμματος ή πίνακα με e-mail ή fax & τεχνική βοήθεια στα τηΑ.210-6994830-2 ή fax: 210-6920560 ή e-mail; nomos@intrasoft-intl.com
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

ΓΗΜΟ  ΛΑΜΙΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ & ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΓΟ: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
« ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ – 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΓΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ Γ.Κ. 
ΛΑΜΙΑ» 

    Α.Α. ΔΗΓΗ : 90280 

 

1o ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΕΣΟΥΗ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ  

με Α.Α. ΕΗΔΗ : 90280  

 

Ηιεθηξνληθή Γεκνπξαζία ηεο 15-07-2020 

Αλνηθηνύ κεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ :  
«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ – ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΕ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑ» 

  
 
ηε Λακία ζήκεξα ηελ 15-07-2020, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 11:00 π.κ. νη ππνγεγξακκέλνη: 
 

α. Γθέηζηνο Ισάλλεο  Π.Δ, Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ηεο Γηεύζπλζεο Τπνδνκώλ & Σερληθώλ 
Έξγσλ ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ,  σο Πξόεδξνο , 

 
β. Κάηζηλνο Απόζηνινο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. ηεο Γηεύζπλζεο Σερληθώλ Έξγσλ 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο, σο κέινο , 
 
γ. Μπάηξε ηακαηίλα, Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ. ηνπ ηκήκαηνο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ   

Λακηέσλ, σο κέινο… 
 

απνηεινύληεο ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ ηνπ έξγνπ:                                              

«ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΕΙ – ΑΝΑΚΑΣΑΚΕΤΕ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑ»,  
πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ αξηζ. 247/2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
Λακηέσλ, ζπλήιζακε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε, γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο 
δεκνπξαζίαο. 
 
Ο αλνηθηόο δηαγσληζκόο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ δηεμήρζε ειεθηξνληθά, ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζε απηή, κέζσ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 
(ζην εμήο ζύζηεκα) θαη είρε ιάβεη σο αύμνληα αξηζκό (Α/Α) ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 

ζπζηήκαηνο ηνλ αξηζκό 90280. Η θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ήηαλ 

ζύκθσλα κε ηε δηαθήξπμε ε 08/07/2020 , εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. θαη ε εκεξνκελία 
ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξώλ 15/07/2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 11:00 π.κ. 
 
Ο πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ελεκέξσζε ηα ππόινηπα κέιε όηη πξνεγήζεθε θνηλνπνίεζε, από 
ηνλ ρεηξηζηή ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ηνπ “Καηαιόγνπ πκκεηερόλησλ” ζε όινπο ηνπο 
πξνζθέξνληεο, όπσο παξάρζεθε από ην ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ. ύκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ 
θαηάινγν θαηέζεζαλ πξνζθνξά έμη (6) νηθνλνκηθνί θνξείο, όπσο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα. 
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Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα θαη πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
Ο πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλήξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα Ηιεθηξνληθνύ 
Γηαγσληζκνύ» , ηνλ «Πίλαθα ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο» , όπσο παξάρζεθε από ην 
ζύζηεκα ηνπ ΔΗΓΗ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο.  
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Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 
νιόγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο 
κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ησλ παξαγόκελσλ ζρεηηθώλ ςεθηαθώλ αξρείσλ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη όιεο νη παξαπάλσ πξνζθνξέο είλαη νκαιέο. 
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, έιεγμε ηελ ίδηα κέξα θαη ηηο επόκελεο ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ 
πξώην κεηνδόηε.  
Η Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν γλεζηόηεηαο θαη ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ 
ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκ. 17/Γ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-
2010 εγθύθιηνπ ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΙ./Γ.Γ.Γ.Π./Γ17. 
Η Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα: 
ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΗ 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ, δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε ηζρύ θαη επνκέλσο ε πξνζθνξά ηνπ 
απνξξίπηεηαη. 
Από ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε ε γλεζηόηεηα θαη ηζρύο όισλ ησλ ππνινίπσλ εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ. 
Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε ηελ 15-07-2020 ηνλ παξαπάλσ έιεγρν θαη ησλ έμη (6) 
δηαγσληδνκέλσλ. 
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πξνέθπςε όηη νη πέληε (5) πξνζθνξέο είλαη 
παξαδεθηέο.  
Η επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαηάξηηζε ηνλ Πίλαθα ησλ πέληε (5) δηαγσληδνκέλσλ πνπ νη 
πξνζθνξέο ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΔΚΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΔΙΡΑ ΜΔΙΟΓΟΙΑ 

 

Α/Α Α/Α θαηαζ. Δπσλπκία Πξνζθέξνληα Πνζνζηό 

1 157359 Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΙΑ Ο.Δ. κε Γ.Σ. 

"ΝΣΟΤΒΑ ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ." 

55,22 % 

2 158656 ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. 54,73 % 

3 154789 ΓΔΩΓΟΜΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΔΣΑΙΡΙΑ 

49,79 % 

4 158824 ΜΑΡΓΑ Β. - ΤΝΟΓΙΝΟ Ν. - 

ΚΑΣΟΣΑΡΑ Η. Ο.Δ. 

"MSKAT CIVIL WORKS" 

46,31 % 

5 158357 ΓΩΓΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ 20,00 % 

 
 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 
 
                                                              ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ : 
 
1) Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ  Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο-Οηθνλνκηθήο   
Πξνζθνξάο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ : «ΑΦΑΛΣΟΣΡΩΔΙ – 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΣΗΝ Γ.Κ. ΛΑΜΙΑ», (Α.Α. ΔΗΓΗ: 90280). 
 
2) Σελ αλαθήξπμε σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο : 
«Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΙΑ Ο.Δ. κε Γ.Σ. ΝΣΟΤΒΑ ΣΔΥΝΙΚΗ Ο.Δ.» ,  κε Α.Α. Πξνζθνξάο-
ΔΗΓΗ : 157359  θαη πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο πελήληα πέληε θαη είθνζη δύν επί 
ηεο εθαηό (55,22 %) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
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Η Δπηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξό ηεο , λα ππνβάιιεη ην παξόλ Πξαθηηθό θαη λα 
δηαβηβάζεη ηνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνύ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΗΓΗ , ζηνλ ρεηξηζηή 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ έξγνπ. 
 

Λακία  15-07-2020 
Η   ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
             

                ΣΑ ΜΔΛΗ 
 
 
 

Γθέηζηνο Ισάλλεο 
  Αξρηηέθησλ Μεραληθόο 

  

 
 
1.   Κάηζηλνο Απόζηνινο / Πνιηηηθόο κεραληθόο ΣΔ  
 
2.   Μπάηξε ηακαηίλα / Πνιηηηθόο κεραληθόο ΣΔ 

 

 

                                             
ΑΚΡΙΒΔ   ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 



                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ & 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΤΘΜΙΕΩΝ 
Σαρ. Γλζε: Κξαββαξίηνπ 3, Λακία 
Σαρ. Κώδηθαο: 35132 
Πιεξνθνξίεο: Π. Ράιιεο 
Αξ.Σει.: 22310 20424 
Αξ.Φαμ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟ  
Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λακηέσλ 

 
 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο - Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο θαη Αλαθήξπμεο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε 

Α.Α.ΔΖΓΖ 90280 ηνπ έξγνπ: «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ – ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΓΧΝ ΚΑΗ 

ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΣΖΝ Γ.Κ. ΛΑΜΗΑ», πξν/ζκνύ 500.000,00€ κε ΦΠΑ. 

 

Πρόγραμμα ένταξης: ΑΣΑ/20   κε Κ.Α. 30.7323.0006 

Εισηγητής: Ησάλλεο Μπισλήο 

 

Ε Ι  Η Γ Η  Η 

 

Έρνληαο ππόςε: 

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

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο”, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρύεη ζήκεξα.  

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

θαηαζθεπή έξγσλ), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη ζήκεξα. 

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

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

ηζρύεη ζήκεξα. 

4. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από πηζηώζεηο ΑΣΑ/20   κε Κ.Α. 30.7323.0006 

5. Σελ αξηζκ. 205/2020 (ΑΓΑ:.614ΗΧΛΚ-Μ47) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ  νη όξνη δεκνπξάηεζεο. 

6. Σελ αξηζκ. 235/2020 (ΑΓΑ:6ΓΕΦΧΛΚ-ΔΓΝ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ.  

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

έθδνζε) ζηηο νπνίεο δεκνζηεύηεθε ε Πξνθήξπμε ηνπ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ (αξ. πξση. 

16654/07-05-2020 (ΑΓΑ: ΧΥ8ΘΧΛΚ-3ΖΔ) γηα ην έξγν ηνπ ζέκαηνο θαη δηεμαγσγή ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ζηηο 26-06-2020. 

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

20PROC006747557  

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

mailto:prallis@lamia-city.gr


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

 

Καη επεηδή: 

 

1. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δηεμήρζε λνκόηππα. 

2. Με ηνλ δηελεξγεζέληα ηελ 26-06-2020 ειεθηξνληθό δηαγσληζκό κε Α.Α.ΔΖΓΖ 90280, γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην ζέκα έξγνπ, έιαβαλ κέξνο έμη 

(06) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκκεηερόλησλ:  

 
 
Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ ζπλδέζεθε ζην ζύζηεκα θαη πξνέβε ζηελ ειεθηξνληθή 
απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαη ηνπ ππνθαθέινπ «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά». 
 
Ο πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλήξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθό ρώξν «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνύ 
Γηαγσληζκνύ» , ηνλ «Πίλαθα ζπκκεηερόλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο» , όπσο παξάρζεθε από ην 
ζύζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλώζε νη πξνζθέξνληεο. 

 



 
Αθνινύζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο νιόγξαθεο θαη 
αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηώλ έθπησζεο θαη ηεο νκαιήο 
κεηαμύ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ησλ παξαγόκελσλ ζρεηηθώλ ςεθηαθώλ αξρείσλ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 
από ηα νπνία πξνθύπηεη όηη όιεο νη παξαπάλσ πξνζθνξέο είλαη νκαιέο. 
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ, έιεγμε ηελ ίδηα κέξα θαη ηηο επόκελεο ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 24.2 ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο από ηνλ 
πξώην κεηνδόηε.  
Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν γλεζηόηεηαο θαη ηζρύνο ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ ζπκκεηνρήο ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκ. 17/Γ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγθύθιηνπ ηνπ 
ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Π./Γ17. 
Ζ Δπηηξνπή δηαπίζησζε όηη ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα: 
ΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΗΑ, δελ έρεη ηελ απαηηνύκελε ηζρύ θαη επνκέλσο ε πξνζθνξά ηνπ απνξξίπηεηαη. 
Από ηνλ έιεγρν δηαπηζηώζεθε ε γλεζηόηεηα θαη ηζρύο όισλ ησλ ππνινίπσλ εγγπεηηθώλ 
επηζηνιώλ. 
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ νινθιήξσζε ηελ 15-07-2020 ηνλ παξαπάλσ έιεγρν θαη ησλ έμη (6) 
δηαγσληδνκέλσλ. 
Από ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο πξνέθπςε όηη νη πέληε (5) πξνζθνξέο είλαη 
παξαδεθηέο.  
Ζ επηηξνπή ζηε ζπλέρεηα θαηάξηηζε ηνλ Πίλαθα ησλ πέληε (5) δηαγσληδνκέλσλ πνπ νη πξνζθνξέο 
ηνπο θξίζεθαλ παξαδεθηέο. 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΠΑΡΑΓΔΚΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΜΔΗΟΓΟΗΑ 

 

Α/Α Α/Α θαηαζ. Δπσλπκία Πξνζθέξνληα Πνζνζηό 

1 157359 Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ. κε Γ.Σ. 

"ΝΣΟΤΒΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Ο.Δ." 

55,22 % 

2 158656 ΚΑΛΣΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Α.Δ. 54,73 % 

3 154789 ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ 

49,79 % 

4 158824 ΜΑΡΓΑ Β. - ΤΝΟΓΗΝΟ Ν. - 

ΚΑΣΟΣΑΡΑ Ζ. Ο.Δ. 

"MSKAT CIVIL WORKS" 

46,31 % 

5 158357 ΓΧΓΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 20,00 % 

 
 

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ 
 
                                                              ΔΗΖΓΔΗΣΑΗ : 
 
1) Σελ έγθξηζε ηνπ 1νπ Πξαθηηθνύ  Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο-Οηθνλνκηθήο   
Πξνζθνξάο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ : «ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ – 
ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΔ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΚΧΝ ΣΖΝ Γ.Κ. ΛΑΜΗΑ», (Α.Α. ΔΖΓΖ: 90280). 
 
2) Σελ αλαθήξπμε σο πξνζσξηλνύ κεηνδόηε ηεο εξγνιεπηηθήο επηρείξεζεο : 
«Σ. ΝΣΟΤΒΑ & ΗΑ Ο.Δ. κε Γ.Σ. ΝΣΟΤΒΑ ΣΔΥΝΗΚΖ Ο.Δ.» ,  κε Α.Α. Πξνζθνξάο-ΔΖΓΖ : 
157359  θαη πνζνζηό κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο πελήληα πέληε θαη είθνζη δύν επί ηεο εθαηό 
(55,22 %) επί ησλ ηηκώλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 
 

3) Σελ θνηλνπνίεζε  ηεο απόθαζε έγθξηζεο ηνπ από 15-07-2020 1νπ Πξαθηηθνύ ζε όινπο ηνπο 

πξνζθέξνληεο ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1ζ. ηεο δηαθήξπμεο. Καηά ηεο απόθαζεο απηήο 

ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο δηαθήξπμεο. 
 
 
 

 



 

 

 

ΤΝΖΜΜΔΝΑ: 

-Σν από  15-07-2020 Πξαθηηθό ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 
 
ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 
-Φ. Έξγνπ 
 

 
 
 
 

Ζκεξνκελία 31/08/2020 Ζκεξνκελία  31/08/2020 Ζκεξνκελία 31/08/2020  
O ζπληάμαο Ο Πξντζηάκελνο Οδνπνηίαο & 

Κπθινθνξηαθώλ ξπζκίζεσλ 
 

Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο   
Τπνδνκώλ & Σερληθώλ Έξγσλ   

   

Μπισλήο Ησάλλεο 
Πνι/θόο Μεραληθόο Σ.Δ. 

σηήξηνο Ρίδνο 
Σνπνγξάθνο Μεραληθόο 

Αθξνδίηε Πνιηηνπνύινπ 
Αξρηηέθησλ Μεραληθόο                          
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

(ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ) 

 

90190 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90190 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία της 16-07-2020  

 

Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου του τίτλου 

 

 

Στη Λαμία σήμερα την 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 

 

α. Κακάβας Κων/νος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.,  ως Πρόεδρος, 

β. Παταργιά Λίτσα, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμος Μακρακώμης, ως μέλος,  

γ. Σερεμέτη Ιωάννα, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δ.Τ.Ε./Π.Σ.Ε.,  ως μέλος 

αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

“ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ)”, που 

συστάθηκε με την αριθμ. 236/2020 απόφαση Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων, 

συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, για την διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

 

Ο ανοικτός διαγωνισμός της διακήρυξης του έργου διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (Α/Α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος τον αριθμό 90190. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν 

σύμφωνα με τη διακήρυξη η 22/06/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:30 και η ημερομηνία 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26/6/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.μ. Όμως με την αρ.247/2020αποφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, 
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αποφασίστηκε η μετάθεση της ημερομηνίας υποβολής των προσφορών στις 8/7/2020 και η 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στις 16/7/2020. 

 

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 σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ. Σύμφωνα με 

τον ανωτέρω κατάλογο κατέθεσαν προσφορά  εξι (6) οικονομικοί φορείς, όπως φαίνονται 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

Αρχικά, ο πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.90190 διαγωνισμού. Ο 

πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί εξι (6) προσφορές 

και ότι είναι σφραγισμένες. 

 

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα και προέβη στην ηλεκτρονική 

αποσφράγιση του υποφακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής” και του υποφακέλου 

“Οικονομική Προσφορά”. 

 

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.  
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Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της 

ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής 

μεταξύ τους σχέσης, βάσει των παραγόμενων σχετικών ψηφιακών αρχείων του 

υποσυστήματος, από τα οποία προκύπτει ότι όλες οι παραπάνω προσφορές είναι ομαλές. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 

24.2 της διακήρυξης κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκλήρωσε αυθημερόν τον παραπάνω έλεγχο και των εξι (6) 

διαγωνιζομένων. 

 

Παράλληλα η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών 

συμμετοχής των διαγωνιζομένων, σε εφαρμογή της με αριθμ. 17/Δ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-

2010 εγκύκλιου του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./Γ.Δ.Δ.Π./Δ17. 

 

Ο έλεγχος γνησιότητας και ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής όλων των 

διαγωνιζομένων, ολοκληρώθηκε αυθημερόν. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Επιτροπή Διαγωνισμού, εισηγείται : 

 

1) Την έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 

Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 90190. 

2) Την ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση “ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ 

Ν.ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’, με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 158599 και ποσοστό μέσης τεκμαρτής 
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έκπτωσης σαράντα πέντε και εβδομήντα τέσσερα τοις εκατό (45,74%) επί των τιμών του 

τιμολογίου της μελέτης. 

 

Η επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό της, να υποβάλλει το παρών Πρακτικό και να 

διαβιβάσει τον φάκελο του διαγωνισμού, μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, στον χειριστή 

της Αναθέτουσας Αρχής του έργου. 

 

 Λαμία         31-8-2020  

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

 

 

Κακάβας Κων/νος 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

  

 

 

 

 

1. Ιωάννα Σερεμέτη 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ  

 

 

 

 

 

2. Παταργια Λιτσα 

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 

 



                
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΧΝ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 
& ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ 
ΣΜΖΜΑ ΟΓΟΠΟΗΗΑ & ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 
ΡΤΘΜΗΔΧΝ 
Σαρ. Γλζε: Κξαββαξίηνπ 3, Λακία 
Σαρ. Κψδηθαο: 35132 
Πιεξνθνξίεο: Π. Ράιιεο 
Αξ.Σει.: 22310 20424 
Αξ.Φαμ: 22310 22465 
Email: prallis@lamia-city.gr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Πξνο  
Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ Λακηέσλ 

 
 

ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο - 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη Αλαθήξπμεο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α. ΔΖΓΖ 90190 ηνπ έξγνπ: «ηεγαλνπνίεζε 

θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ (Υαιθηνπνχιεην)» 

Πξνυπνινγηζκφο: 245.866,06 κε ΦΠΑ 

Υξεκαηνδφηεζε: ΑΣΑ/Π.Δ.   κε Κ.Α. 30.7331.0048 

Δηζεγεηήο: Αλέζηεο Καξηζηψηεο 

Δηζήγεζε 

 

Έρνληαο ππφςε: 

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

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”, 

φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα.  

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

αλάζεζε θαη  θαηαζθεπή έξγσλ), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/16 “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)”, φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

4. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ΑΣΑ/Π.Δ.   κε Κ.Α. 30.7331.0048 

5. Σελ αξηζκ. 214/2020 (ΑΓΑ:.ΧΦΝΟΧΛΚ-Ζ2Η) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ  νη φξνη δεκνπξάηεζεο. 

6. Σελ αξηζκ. 236/2020 (ΑΓΑ:ΧΜ1ΧΧΛΚ-ΣΘΟ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ κε ηελ νπνία ζπγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ.  

mailto:prallis@lamia-city.gr


7. Σα θχιια ησλ εθεκεξίδσλ α) “Πξσηλά Νέα”, β) “Λακηαθφο Σχπνο”, γ) “έληξα” 

(εβδνκαδηαία έθδνζε) ζηηο νπνίεο δεκνζηεχηεθε ε Πξνθήξπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ (αξ. πξση. 18101/20-05-2020 (ΑΓΑ: 9Η9ΡΧΛΚ-63Ο) γηα ην έξγν ηνπ 

ζέκαηνο θαη δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο ζηηο 24-06-2020. 

8. Σελ κε αξηζκ. 247/2020 (ΑΓΑ: 68ΗΧΧΛΚ-ΕΦ9) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λακηέσλ, κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε κεηάζεζε ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηηο 16/07/2020, ιφγσ ηνπ φηη ην ππνζχζηεκα ηνπ 

ΟΠ-ΔΖΓΖ, ΔΖΓΖ – Γεκφζηα έξγα, είρε ηεζεί εθηφο ιεηηνπξγίαο 

9. Σε Γηαθήξπμε ηνπ έξγνπ φπσο δεκνζηεχηεθε ζην ΚΖΜΓΖ θαη έιαβε ΑΓΑΜ: 

20PROC006738269   

10. Σν γεγνλφο φηη δελ ππνβιήζεθε θακία έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ έξγνπ. 

11. Σν γεγνλφο φηη ε δεκνπξαζία πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία. 

 

Καη επεηδή: 

 

1. Ζ ειεθηξνληθή δεκνπξαζία δηεμήρζε λνκφηππα. 
2. Με ηνλ δηελεξγεζέληα ηελ 16-07-2020 ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ κε Α.Α.ΔΖΓΖ 

90190, γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ θαηαζθεπήο ηνπ αλαθεξνκέλνπ ζην ζέκα 
έξγνπ, έιαβαλ κέξνο έμη (6) εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα ζπκκεηερφλησλ: 

 
 
Αξρηθά, ν πξφεδξνο ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα θαη ζηα ζηνηρεία ηνπ Α.Α.90190 
δηαγσληζκνχ. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο πηζηνπνίεζαλ φηη έρνπλ ππνβιεζεί 
εμη (6) πξνζθνξέο θαη φηη είλαη ζθξαγηζκέλεο. 
 
Δλ ζπλερεία, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπλδέζεθε ζην ζχζηεκα θαη πξνέβε ζηελ 
ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ “Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο” θαη ηνπ 
ππνθαθέινπ “Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά”. 
 
Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο αλάξηεζε ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν “πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ 
Γηαγσληζκνχ” ηνλ “Πίλαθα ζπκκεηερφλησλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο”, φπσο παξάρζεθε απφ 
ην ζχζηεκα ηνπ ΔΖΓΖ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε νη πξνζθέξνληεο.  



 

 
 
Αθνινχζσο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνέβε, θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο, ζε έιεγρν ηεο 
νιφγξαθεο θαη αξηζκεηηθήο αλαγξαθήο ησλ επηκέξνπο πνζνζηψλ έθπησζεο θαη ηεο 
νκαιήο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο, βάζεη ησλ παξαγφκελσλ ζρεηηθψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη φιεο νη παξαπάλσ πξνζθνξέο είλαη νκαιέο. 
 
ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, έιεγμε ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 
24.2 ηεο δηαθήξπμεο θαηά ηε ζεηξά ηεο κεηνδνζίαο, αξρίδνληαο απφ ηνλ πξψην κεηνδφηε.  
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ νινθιήξσζε απζεκεξφλ ηνλ παξαπάλσ έιεγρν θαη ησλ εμη (6) 
δηαγσληδνκέλσλ. 
 
Παξάιιεια ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε έιεγρν γλεζηφηεηαο θαη ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζε εθαξκνγή ηεο κε αξηζκ. 
17/Γ17γ/09/154/ΦΝ437/21-09-2010 εγθχθιηνπ ηνπ ΤΠΟ.ΜΔ.ΓΗ./Γ.Γ.Γ.Π./Γ17. 
 
Ο έιεγρνο γλεζηφηεηαο θαη ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο φισλ ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ, νινθιεξψζεθε απζεκεξφλ. 
 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, εηζεγείηαη : 
 
1) Σελ έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνχ Απνζθξάγηζεο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο-Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο ηεο ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο κε Α.Α.ΔΖΓΖ 90190. 

2) Σελ αλαθήξπμε σο πξνζσξηλνχ κεηνδφηε ηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε 

“ΠΡΟΒΟΠΟΤΛΟ Ν.ΓΔΧΡΓΗΟ’’, κε Α.Α.Πξνζθνξάο-ΔΖΓΖ: 158599 θαη πνζνζηφ 

κέζεο ηεθκαξηήο έθπησζεο ζαξάληα πέληε θαη εβδνκήληα ηέζζεξα ηνηο εθαηφ (45,74%) επί 

ησλ ηηκψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3) Σελ θνηλνπνίεζε  ηεο απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απφ 17-07-2020 1νπ Πξαθηηθνχ ζε φινπο 

ηνπο πξνζθέξνληεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1ζ. ηεο δηαθήξπμεο. Καηά ηεο 

απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 4.3 

ηεο δηαθήξπμεο. 
 



        Ζ επηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηελ Πξφεδξφ ηεο, λα ππνβάιιεη ην παξψλ Πξαθηηθφ θαη λα 
δηαβηβάζεη ηνλ θάθειν ηνπ δηαγσληζκνχ, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηνλ 
ρεηξηζηή ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ έξγνπ. 

 
 
 

 
 

Ζκεξνκελία 02/09/2020  Ζκεξνκελία 02/09/2020  

Ο ζπληάμαο  Ζ Πξντζηακέλε Γ/λζεο   
Τπνδνκψλ & Σερληθψλ Έξγσλ   

   

Καξηζηψηεο Αλέζηεο 
Πνιηηηθφο Μεραληθφο  

 Αθξνδίηε Πνιηηνπνχινπ 
Αξρηηέθησλ Μεραληθφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          



         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμ. Υπάλληλος : Σωτ. Ρίζος 
Τηλ: 2231351037 
Email:rizos@lamia-city.gr 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Τ Η Σ  Δ / Ν Σ Η Σ  Υ Π Ο Δ Ο Μ Ω Ν  Κ Α Ι  Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν  Ε Ρ Γ Ω Ν   

Π ρ ο ς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ» 

 
Σύμφωνα με : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
3. Την αναγκαιότητα συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης 

δημόσιας σύμβασης για την Υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για τη βελτίωση της 
συγκοινωνιακής λειτουργίας της πόλης της Λαμίας» προυπολογισμού 74.157,83 € (με ΦΠΑ 24%) & αρ. 
μελέτης 39/2020 της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  

4. Την συνημμένη κατάσταση των υπηρετούντων υπαλλήλων του δήμου. 

Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 

Α. Η συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασίας σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για την Υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής 
λειτουργίας της πόλης της Λαμίας», από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. 
Β. Ο ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου της επιτροπής. 
Γ. Η ανωτέρω επιτροπή να έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 να αξιολογεί τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, 
 να ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
 να εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 

προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας 

 να γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης 
Δ. Η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής αφορά αποκλειστικά και μόνο την διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης για την Υπηρεσία «Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου για τη βελτίωση της συγκοινωνιακής 
λειτουργίας της πόλης της Λαμίας», προυπολογισμού 74.157,83 € (με ΦΠΑ 24%) & αρ. μελέτης 39/2020 της 
Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων.  
Ε. Η Επιτροπή να ολοκληρώνει το έργο της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 
(Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων). 

 

Η απόφαση να κοινοποιηθεί, με αποδεικτικό επίδοσης, στα μέλη του οργάνου και στους φορείς από τους 
οποίους αυτά προέρχονται. 

 
Συν/να:  
1.Κατάσταση Υπαλλήλων 
 

Λαμία,2 /9 /2020  Λαμία,  2 / 9 /2020 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ 
   
   
             ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ          ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΙΤ. ΜΗ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

                        
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος: Ιωάννης Μυλωνής 
Τηλ.: 22313-51082 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail: milonis@lamia-city.gr 
 
 

Εισήγηση  
προς  

την οικονομική επιτροπή 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 
γηπέδου ποδοσφαίρου – βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων στο Τ.Δ Ηράκλειας». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. η) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. η) του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και την παρ. 9α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 περί 
αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των δήμων («Στις συμβάσεις … εγκρίνει το πρωτόκολλο 
παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της»), τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου – βοηθητικοί χώροι 
αθλητικών εγκαταστάσεων στο Τ.Δ Ηράκλειας». 
 
 
1. Ιστορικό   

1. Η μελέτη του έργου με αριθμ. 198/2009 συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ Ν. Φθιώτιδας με 
προϋπολογισμό του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 425.000,00€ με Φ.Π.Α.  

2. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕΠ,  
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 22–12–2009 όπου μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/ΞΙΑ  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 

Ξ. – ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ Ι. 
4. Την 21-05-2010 υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 3215/21-05-2010 σύμβαση του έργου για ποσό 

των 221.201,99€ χωρίς ΦΠΑ. 
5. Την αριθ.258/14 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαμιέων με ην οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ 

και 1η ΣΣΕ του παραπάνω έργου. 
6. Το αριθ. 4/14 (θέμα 11ο) πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

περιφερειακής Ενότητας Ν. Φθιώτιδας που γνωμοδότησε για την έγκριση του 4ου ΑΠΕ και της 
1ης ΣΣΕ του παραπάνω έργου. 

7. Την αριθ. 322/16 απόφαση του Δημοτικού του Δήμου Λαμιέων με ην οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ. 
8. Με τις αρ.552/2011, αρ.261/2012, αρ.40/2013, αρ.512/2013, αρ. 52/2015, αρ. 332/2015, αρ. 

517/2015, αρ. 337/2016,  αρ. 50/2017, αρ. 304/2017,  αρ. 288/2018 (ΑΔΑ:Ω7ΘΛΩΛΚ-Ψ0Ν) 
απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-09-2018.  

9. Για το έργο εκδόθηκε η από 28-09-2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, σύμφωνα με την οποία 
το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα. 

 
 
2.  Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής  

Το πρωτόκολλο προσωρινής - οριστικής παραλαβής υπεγράφη στις 26/08/2020 από την επιτροπή 
που ορίστηκε με την αρ. αριθμ. 176/2020 (ΑΔΑ: 6Δ4ΕΩΛΚ-Ζ1Λ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λαμιέων.  

 
 
 



 

 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 
 

Η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου – 
βοηθητικοί χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων στο Τ.Δ Ηράκλειας», αναδόχου Κ/ΞΙΑΣ  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ξ. – 
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗΣ Ι. 

 
Ο συντάξας 

 
 
 

Ιωάννης Μυλωνής 
Πολιτικός Μηχανικός  

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 

Ρίζος Σωτήριος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη 
της Δ.Υ.Τ.Ε. 

 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 












