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ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 3o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2019»  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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

Σ χ ε τ ι κ ά, 
µε την εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Λαµιέων έως και το 3ο 
τρίµηνο του έτους 2019, έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 
 
 
 
Κ.Α.   1 ΕΚΤΑΚΤΑ       ΤΑΚΤΙΚΑ 
 
Σηµαντική α̟όκλιση  των εισ̟ραχθέντων α̟ό τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα έσοδα 
ε̟ιχορηγήσεων για εκτέλεση έργων (ΕΣΠΑ – ΣΑΤΑ) ό̟ως αναφέρεται στον 
κωδικό 13 µε ̟ρου̟ολογισµό ̟οσού 18.242.581,64  και εισ̟ραχθέντων µέχρι 
το   Γ  τρίµηνο του 2019  ̟οσού 2.381.168,30  ευρώ. 
 
 
Κ.Α.  2  ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
 
Μεγάλο µέρος της βεβαίωσης για ̟ρώτη φορά των εσόδων χρήσης, 
̟αρελθόντων οικονοµικών ετών ολοκληρώθηκε.  Παρατηρείται   στο τελικό 
̟οσό βεβαίωσης ̟οσού (κωδ. 2) ̟οσό 378.862,63 ενώ οι εισ̟ράξεις µέχρι και 
το  Γ  τρίµηνο 2019  ανήλθαν σε 33.074,20  ευρώ.  
 
 
Κ.Α .  3   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
 
Τα εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα ̟ροηγούµενων 
οικονοµικών ετών (κωδ. 32) ̟αρουσιάζουν  µικρό ̟οσοστό εισ̟ράξεων σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Η α̟ό 14-04-2014 ρύθµιση του Ν. 
4257/2014  η ο̟οία ̟αρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 



4304/14 έως 30/10/2014  και τον Ν.4321/2015 έως 30/6/2015 καθώς και µε 
την διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών Ν.4152/2013 δεν αύξησε  
σηµαντικά  τα ̟οσοστά είσ̟ραξης λόγω της µικρής αλλά σταθερής   εισροής   
εσόδων  ̟ου οφείλεται στη ρύθµιση των χρεών. Συνεχίζεται η εισροή εσόδων  
α̟ό ̟αλιές ρυθµίσεις Ν.4257/2014 & 4321/15 καθώς και του Ν.4483/2017 
ενώ εξακολουθεί να ισχύει η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών 
Ν.4152/2013.Ε̟ι̟λέον µε το Ν.4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους 
οφειλέτες για νέα ρύθµιση των χρεών τους έως 100 (εκατό) δόσεις .Παράλληλα 
µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου Αρ.φύλλου 145  30-09-2019 τεύχος Α 
̟αρατάθηκε η ισχύς του Ν.4611/2019 έως 31-12-2019. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 
Συνεχίζεται η α̟οστολή ατοµικών ειδο̟οιήσεων και η κοινο̟οίηση 
οφειλετών στις ∆.Ο.Υ.  
 
 
 Τίθεται  υ̟όψη σας  η σχετική τριµηνιαία έκθεση,  και ̟αρακαλούµε 
για την έγκρισή της  . 
 
 Λαµία         29/10/2019 

 
                                                   Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                                                                  ∆/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 
 
                                                                        ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

Τέλος Προηγούμενου 
έτους

Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο2019 Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 13.847.757,89 13.811.097,11 13.936.629,75 0,91

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 13.112.118,95 13.131.924,47 13.216.578,09 0,64
2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Λοιπές απαιτήσεις 735.638,94 679.172,64 720.051,66 6,02
B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 20.294.065,26 20.453.008,65 18.904.633,76 -7,57

1 Ταμείο 7.221,21 18.789,92 8.884,58 -52,72
2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 20.286.844,05 20.434.218,73 18.895.749,18 -7,53

Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.152.993,03 2.152.993,03 2.152.993,03 0,00

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 14.902,70 14.902,70 14.902,70 0,00
2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.138.090,33 2.138.090,33 2.138.090,33 0,00

3
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
ενεργητικού

0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.072.822,08 1.895.697,90 6.300.665,95 232,37

1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες

2.072.822,08 1.895.697,90 6.300.665,95 232,37

2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 
τράπεζες

0,00 0,00 0,00 0,00

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.908.136,44 5.165.021,56 2.869.305,49 -44,45

1 Προμηθευτές 1.530.433,78 4.439.938,49 2.575.779,50 -41,99
2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 105.934,56 148.048,88 121.798,70 -17,73
3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 120.969,06 241.889,71 237.927,81 -1,64

4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.150.799,04 335.144,48 -66.200,52 -119,75

Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

842.039,82 842.039,82 842.039,82 0,00

1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 
(πληρωτέα)

842.039,82 842.039,82 842.039,82 0,00

3
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 
παθητικού

0,00 0,00 0,00 0,00



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

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

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

0 Τακτικά έσοδα 16.602.663,60 13.118.073,47 79,01 13.013.311,54 78,38 99,20

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 197.500,00 227.086,40 114,98 170.976,81 86,57 75,29

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 350.000,00 156.001,63 44,57 156.001,63 44,57 100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.528.500,00 4.520.833,46 81,77 4.520.833,46 81,77 100,00

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.302.100,00 1.145.822,66 88,00 1.097.170,32 84,26 95,75

05 Φόροι και εισφορές 472.000,00 475.789,33 100,80 475.789,33 100,80 100,00

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.644.643,60 6.577.581,99 76,09 6.577.581,99 76,09 100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 107.920,00 14.958,00 13,86 14.958,00 13,86 100,00

1 Έκτακτα έσοδα 19.913.037,18 3.481.374,96 17,48 3.481.374,96 17,48 100,00

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 472.250,00 209.899,45 44,45 209.899,45 44,45 100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 18.242.581,64 2.381.168,30 13,05 2.381.168,30 13,05 100,00

14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 242.545,54 12.348,44 5,09 12.348,44 5,09 100,00

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 511.200,00 534.649,87 104,59 534.649,87 104,59 100,00

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 443.960,00 343.308,90 77,33 343.308,90 77,33 100,00

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 860.556,65 378.862,63 44,03 33.074,20 3,84 8,73

21 Τακτικά έσοδα 702.556,65 248.995,11 35,44 16.622,47 2,37 6,68

22 Έκτακτα έσοδα 158.000,00 129.867,52 82,19 16.451,73 10,41 12,67

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 18.029.037,48 17.591.818,94 97,57 4.827.932,68 26,78 27,44

31 Εισπράξεις από δάνεια 4.919.080,00 4.571.136,00 92,93 4.571.136,00 92,93 100,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 13.109.957,48 13.020.682,94 99,32 256.796,68 1,96 1,97

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4.987.580,00 3.428.538,34 68,74 3.428.538,34 68,74 100,00

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 4.046.000,00 2.748.549,03 67,93 2.748.549,03 67,93 100,00

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 50.500,00 10.839,31 21,46 10.839,31 21,46 100,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 20.680.730,95 20.680.730,95 100,00 20.680.730,95 100,00 100,00

Σύνολα εσόδων 81.073.605,86 58.679.399,29 72,38 45.464.962,67 56,08 77,48

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2019-30/9/2019

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα %
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 30.272.926,08 24.773.698,73 81,83 16.894.245,59 55,81 16.537.932,46 16.063.940,49 53,06 95,09

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.451.359,42 7.323.198,84 98,28 5.917.581,19 79,42 5.910.508,14 5.613.084,18 75,33 94,85

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.455.456,80 1.628.824,28 66,33 958.910,48 39,05 885.463,56 841.283,11 34,26 87,73

62 Παροχές τρίτων 6.589.292,90 6.006.018,28 91,15 4.160.973,03 63,15 4.137.116,78 4.061.662,33 61,64 97,61

63 Φόροι - Τέλη 308.500,00 182.751,73 59,24 179.875,45 58,31 179.875,45 179.875,45 58,31 100,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 5.913.942,46 3.968.186,71 67,10 1.289.765,52 21,81 1.103.611,48 1.083.653,15 18,32 84,02

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 413.000,00 403.000,00 97,58 366.143,80 88,65 366.143,80 366.143,80 88,65 100,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 4.113.178,18 3.229.184,14 78,51 2.145.139,09 52,15 2.079.356,22 2.042.381,44 49,65 95,21

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.028.196,32 2.032.534,75 67,12 1.875.857,03 61,95 1.875.857,03 1.875.857,03 61,95 100,00

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

7 Επενδύσεις 32.434.661,10 23.251.585,71 71,69 6.573.611,88 20,27 6.521.881,34 6.366.192,28 19,63 96,84



71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8.211.239,46 6.594.721,53 80,31 5.025.948,24 61,21 4.993.506,90 4.979.244,48 60,64 99,07

73 Έργα 21.564.638,70 16.510.489,94 76,56 1.514.821,77 7,02 1.495.532,57 1.354.105,93 6,28 89,39

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.651.282,94 143.374,24 5,41 32.841,87 1,24 32.841,87 32.841,87 1,24 100,00

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 7.500,00 3.000,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 18.266.722,79 5.200.611,21 28,47 4.591.418,71 25,14 3.842.320,18 3.830.965,76 20,97 83,44

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.572.191,16 1.213.572,21 77,19 1.581.207,22 100,57 1.063.249,35 1.052.194,93 66,93 66,54

82 Αποδόσεις 4.096.500,00 3.987.039,00 97,33 3.010.211,49 73,48 2.779.070,83 2.778.770,83 67,83 92,31

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 12.598.031,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Αποθεματικό 99.295,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα δαπανών 81.073.605,86 53.225.895,65 65,65 28.059.276,18 34,61 26.902.133,98 26.261.098,53 32,39 93,59



 

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΛΑΜΙΑ …./…./20… 
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

 
Θέμα: ‘Εγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

 

 
 
Με την παρ. 4 του άρθρου 173 του Ν.3463/06, ρυθμίζονται τα ζητήματα 
κατανομής της πάγιας προκαταβολής μεταξύ των δημοτικών και τοπικών 
διαμερισμάτων.  
 
Σύμφωνα δε με την παρ. 5.γ του άρθρου 129 «Αρμοδιότητες του Τοπικού 
Συμβουλίου και του προέδρου του» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πληρωμές 
με την πάγια προκαταβολή ενεργεί ο πρόεδρος του συμβουλίου του τοπικού 
διαμερίσματος. (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.32/22168/20.04.2007) 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Την αριθ. 45/12-02-2019  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη 

σύσταση της  πάγιας προκαταβολής και τον ορισμό διαχειριστών αυτής  

 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

 Την παρ.5 άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59  

 Την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 

 τα υποβληθέντα από τους Προέδρους (υπολόγους) δικαιολογητικά των 

δαπανών που πληρώθηκαν μέσω της  παγίας  προκαταβολής  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ  
 

1. Η έγκριση των δαπανών που πληρώθηκαν μέσω της  παγίας  προκαταβολής 
2. H έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ' ονόματι των πληρωθέντων 
δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή 
έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή Προέδρου, για τους 
κάτωθι κωδικούς αριθμούς ως η συνημμένη κατάσταση 
 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 



Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ-  Χ.Ε.171  -  ΠΟΣΟ   1.000,00  €

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ

1 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ 561 10/9/2019 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 496,00

ΣΥΝΟΛΟ 496,00

Τ.Κ. ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ-  Χ.Ε. 388-  ΠΟΣΟ   1.000,00  €

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ

1 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 211 24/10/2019 ΝΤΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 372,00

2 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ 192 22/10/2019 ΡΩΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 496,00

ΣΥΝΟΛΟ 868,00

Δ.Κ.ΡΟΔΙΤΣΑΣ-  Χ.Ε. 353-  ΠΟΣΟ   2.000,00  €

Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΡ. ΤΙΜ ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΟΣΟ

1 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΡΟΔΙΤΣΑΣ 50 1/10/2019 ΚΟΝΤΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 496,00

2 ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ-ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΡΟΔΙΤΣΑΣ 528 15/10/2019 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 496,00

3 ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΡΟΔΙΤΣΑΣ 570 30/10/2019 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 496,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.488,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΤΟΣ 2019

Κ.Α. Π/Υ  -  35.6262.0020

Κ.Α. Π/Υ  -  35.6262.0020

Κ.Α. Π/Υ  -  35.6262.0020



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
Επιτροπή εμποροπανήγυρης 2019 

  
 
 
 

Λαμία 31/10/2019 
 

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κώδικας: 351 31  ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες :  Αικατερίνη Σεϊμένη 
Αρ. τηλεφ.     :  2231351054 
Αρ. FAX   :  2231351054 
E-mail:  seimeni.katerina@lamia-city.gr 

  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
          Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής πρόταση επιστροφής καταβληθέντων  τελών  
συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη 2019 του Δήμου μας, σύμφωνα με 1) την παρ. 1 του άρθρου 72 
του 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και 2) το άρθρο 8 
παρ.10 της 25/2018 Α.Δ.Σ. «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ , ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ». 

  
Ειδικότερα: 

 Ο Κωνσταντίνος Ευθυμίου του Νικολάου (Α.Φ.Μ. 045634121) κατέβαλε εμπρόθεσμα το 
ποσό των 2.200,00 € (αρ. διπλοτύπου 5191 και 5362), για την κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων  στην 
εμποροπανήγυρη έτους 2019 του Δήμου μας. Με την υπ΄αριθμ. 35925/9-9-2019 αίτησή του ζήτησε 
επιστροφή του ποσού των 550,00 Ευρώ, ποσού  που αντιστοιχεί σε μία(1) θέση που δεν κατέλαβε 
τελικά , λόγω  μετατόπισης των θέσεων που είχε επιλέξει στη διάρκεια της  δημόσιας κλήρωσης  σε 
άλλο σημείο της εμποροπανήγυρης, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής για την αρτιότερη 
λειτουργία αυτής. Μετά τα ανωτέρω   

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ  Ε 
    Την επιστροφή μέρους του καταβληθέντος τέλους συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη 2019 του 
Δήμου μας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.10 της 25/2018 Α.Δ.Σ.,  στον Κωνσταντίνο Ευθυμίου του 
Νικολάου  (Α.Φ.Μ. 045634121), ποσό επιστροφής 550,00 ευρώ. 
 
 

Λαμία,  31/10/2019 

  Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ                             ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

 

   ΠΑΠΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

 
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκμίσθωση του 
κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Τ.Κ. 
Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.)  με την διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας» 

Με την υπ’αριθμ. 362/2019  απόφασή  του (ΑΔΑ: ΩΡ3ΡΩΛΚ-6Ι8) το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης 
Θερμοπυλών στην Τ.Κ. Θερμοπυλών (Κ.Ι.Ε.Θ.) λόγω λήξης της προηγούμενης 
μισθωτικής σύμβασης και  προς δημιουργία εσόδων στο Δήμο.  
 
Η εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων γίνεται με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία βάσει των 
όρων που καθορίζει η Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 72 του  Ν. 3852/2010). 
 
Παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας και του 
μηνιαίου μισθώματος σύμφωνα με:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06. 
2. Την με αριθμ. πρωτοκόλλου 28200/10-7-2019 θετική γνώμη του εκπροσώπου της 

Τοπικής Κοινότητας Θερμοπυλών, στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο  
3. Την υπ’αριθμ. 362/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Το  υπ’αριθμ. 44330/29-10-2019 πρακτικό εκτίμησης και Καθορισμού Τιμήματος & 

Παράδοσης/Παραλαβής Εκποιούμενων, Αγορασμένων, Εκμισθωμένων, 
μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους 2019/2020,  
 
Ως εξής: 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ   ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

      Ταχ.Δ/νση       : Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού 
            Ταχ.Κώδικας   : 351 31 – ΛΑΜΙΑ 
            Πληροφορίες   : Γκέτσιου Αγνή 
            Αρ. τηλεφ.       : 2231351062 
            Αρ.fax.            : 2231351016 
            E-mail             :getsiou.agni@lamia-city.gr 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: 
Κανονιστικές πράξεις 

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές                       
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ:  Τον κ. Δήμαρχο 
(Εισήγηση της υπηρεσίας για Ο.Ε.) 
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1. Περιγραφή του ακινήτου 

 
Το προς εκμίσθωση ακίνητο βρίσκεται εντός του χώρου του Κέντρου Ιστορικής 
Ενημέρωσης Θερμοπυλών που βρίσκεται στην Τ.Κ. Θερμοπυλών, έχει εμβαδόν 175 τ.μ. 
και διατίθεται να λειτουργήσει αποκλειστικά ως κυλικείο για την εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών του Κέντρου. 
 

2. Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας 
Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και διεξάγεται κατά την ορισθείσα 
ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω. Μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 
οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Για 
τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η 
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 
Με την έναρξη της δημοπρασίας ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και 
μονογραφούνται τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων. Η επιτροπή αποδέχεται ή 
αποκλείει τους συμμετέχοντες που δεν πληρούν τους όρους συμμετοχής. Η απόφαση της 
επιτροπής της δημοπρασίας περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη 
δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους από την  διακήρυξη προβλεπόμενους όρους, 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται σε απλό χαρτί. 
Κανείς δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία πέραν της ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας 
αυτής. Στη συνέχεια οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά 
σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι 
δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον 
πρώτο στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.   
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της 
δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει 
το για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο στο οποίο θα καθορίζεται ρητά το περιεχόμενο 
της πληρεξουσιότητας, καθώς και το ύψος της ανώτερης δυνατής προσφοράς. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση θεωρείται ότι ο τρίτος συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του 
λογαριασμό. 

 
 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία και δικαιολογητικά 
Οι συμμετέχοντες για να γίνουν δεκτοί στη δημοπρασία πρέπει να  υποβάλλουν τα εξής 
δικαιολογητικά: 
1)Σε περίπτωση που ο συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο φωτοτυπία της αστυνομικής 
ταυτότητας ή διαβατηρίου. Σε περίπτωση εταιρείας, το αρχικό καταστατικό της καθώς 
και τις τροποποιήσεις του με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση Α.Ε. επικυρωμένο 
απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη, 
ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά. 
2) βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο  
3) φορολογική ενημερότητα  
4) υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής στην 
οποία να αναγράφεται α) ότι έλαβαν γνώση αυτός και ο εγγυητής του των όρων 
διακήρυξης της μίσθωσης του κυλικείου του Κ.Ι.Ε. Θερμοπυλών και τους αποδέχονται 
πλήρως και ανεπιφύλακτα β) ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το 
ακίνητο και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
5) ως εγγύηση συμμετοχής στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας γραμμάτιο 
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
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επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη 
δημοπρασία, ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών 
Δημοσίου, Τραπέζης ή Οργανισμού Κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες 
ποσό ίσο προς το ένα δέκατο 1/10 του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς 
της διακήρυξης ενός έτους ήτοι 300 ευρώ. 
 
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή για τον πλειοδότη θα αντικατασταθεί με άλλη καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης αναλογούσα προς δύο μηνιαία μισθώματα όπως αυτά 
θα διαμορφωθούν κατά την δημοπρασία, θα ισχύει για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 
σύμβασης και θα προσκομισθεί πριν την υπογραφή της. Των υπολοίπων συμμετεχόντων 
στη δημοπρασία οι εγγυητικές θα επιστραφούν άμεσα. 
Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στο μισθωτή κατά τη λήξη της συμβατικής 
διάρκειας της μίσθωσης μετά την με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης του μισθίου και 
μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι της παρούσας διαφορετικά ο Δήμος προχωρεί σε 
κατάπτωση της εγγύησης χωρίς άλλη διατύπωση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το 
ποσό της εγγύησης να συμψηφιστεί με μισθώματα ή άλλες απαιτήσεις του μισθωτή έναντι 
του Δήμου Λαμιέων από οποιαδήποτε αιτία. 
6) να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της 
δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την 
εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

Δικαιολογητικά εγγυητή: 
I. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας 
II. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς τον Δήμο 

III. Φορολογική ενημερότητα 
 
 

4. Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας 
      Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  που βρίσκεται επί της οδού 

Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού στο 1ο όροφο  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 21η 
Νοεμβρίου,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 έως 13:30. 

 
5. Κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς 

       Ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ ανά 
μισθωτικό μήνα (250€/μήνα), όπως αυτό καθορίστηκε από το υπ’αριθμ 4430/29-10-2019 
πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης και Καθορισμού Τιμήματος & Παράδοσης/Παραλαβής 
Εκποιούμενων, Αγορασμένων, Εκμισθωμένων, μισθωμένων κινητών & ακινήτων έτους 
2019/2020. Η τιμή προσφοράς πέραν αυτής δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πέντε (5€) 
κάθε φορά. 

 
6. Διάρκεια μίσθωσης 

Η μίσθωση θα έχει τριετή διάρκεια με δυνατότητα τριετούς παράτασης, έπειτα από αίτηση 
του μισθωτή και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση.  

7. Υπογραφή σύμβασης 
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σε 
αυτόν της απόφασης της διοικητικής αρχής, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να 
προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, 
διαφορετικά η εγγύηση συμμετοχής που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς 
δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή 
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του και ευθύνονται για τυχόν διαφορά οικονομικού αποτελέσματος της δημοπρασίας από 
αυτό της προηγουμένης.  
 

8. Δικαίωμα αποζημίωσης 
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης του 
αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα ή για όποια καθυστέρηση της 
υπογραφής της σύμβασης. Οι όροι δε της σχετικής διακήρυξης δεσμεύουν το Δήμο και 
τον μισθωτή ακόμη και αν δεν επαναληφθούν στη μισθωτική σύμβαση. 

 
9. Προθεσμία καταβολής μισθώματος 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση στην αρχή κάθε μισθωτικού μηνός στο 
Ταμείο του Δήμου Λαμιέων. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής μισθωμάτων θα 
λαμβάνονται τα κάτωθι μέτρα: νόμιμες προσαυξήσεις, κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής, εξώσεις, αναπλειστηριασμός σε βάρος του. 
 

10. Επανάληψη της δημοπρασίας 
Αν δεν παρουσιαστεί κανένας πλειοδότης κατά την διενέργεια της δημοπρασίας η 
δημοπρασία θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου : 

α) όταν το αποτέλεσμά της δεν εγκριθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω 
ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της 
δημοπρασίας. 

β) όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής 
του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον 
τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως 
δεν προσέλθει αυτός εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. 

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη 
και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που 
κατακυρώθηκε στο όνομά του, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.  

11. Υποχρεώσεις δήμου-μισθωτή 

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί καθημερινά ανοιχτό το κυλικείο προς εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών του Κέντρου. Ο μισθωτής οφείλει να οργανώσει και να λειτουργήσει το 
κυλικείο καθώς και να τιμολογήσει τα προς διάθεση αγαθά, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
από τις υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις και ευθύνεται έναντι των αρμοδίων 
αρχών για κάθε παραβίαση ή υπέρβαση. 

Ο Δήμος δεν φέρει ευθύνη για τις τιμές των προσφερομένων ειδών. Επίσης δεν φέρει 
ευθύνη για προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την έκδοση αδείας και 
λειτουργίας του κυλικείου από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες.  

Ο μισθωτής με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι 
έλαβε γνώση της κατάστασης του μίσθιου, ότι αυτό είναι κατάλληλο προς την χρήση που 
πρόκειται να το λειτουργήσει και ότι το μίσθωμα είναι εύλογο και δίκαιο, ότι το βρήκε της 
απολύτου αρεσκείας του. Ο Δήμος Λαμιέων δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την 
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πραγματική κατάσταση του μίσθιου για την οποία συμπεραίνεται ότι ο μισθωτής έχει 
πλήρη γνώση και την αποδέχεται. Η εκ των υστέρων επίκληση άγνοιας της πραγματικής 
κατάστασης του μισθίου δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή. Ο δήμος δεν υποχρεούται 
σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης εξαιτίας οποιουδήποτε 
λόγου. Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε εργασία ή επισκευή επί του μισθίου για 
ολόκληρο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν υλικές 
ζημίες που θα υποστεί το ακίνητο από φυσικά αίτια ή και πρόκληση ζημιών από τρίτους.  

 
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, της υπέρ αυτού δουλείες, τα 
όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο 
σε καλή κατάσταση να τηρεί απόλυτη καθαριότητα στον εσωτερικό και στον περιβάλλοντα 
χώρο του ακινήτου, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση. Σε όλη τη διάρκεια της 
μίσθωσης ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και επισκευής ζημιών ή 
βλαβών του μίσθιου. 

 
Ο μισθωτής δεν δικαιούται να προβεί σε τροποποιήσεις που μεταβάλλουν την αρχική 
μορφή του ακινήτου εάν δεν ενημερώσει εγγράφως το Δήμο και δεν λάβει  σχετική 
έγγραφη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου επί ποινή εξώσεως του , παραμένει 
δε μετά την λήξη ή την λύση της μισθώσεως σε όφελος του μισθίου παραιτουμένου του 
μισθωτή τυχόν αποζημιώσεως γι΄αυτό ή αφαιρέσεως. 
 
Για τυχόν βελτιώσεις ή προσθήκες στο μίσθιο αυτές θα γίνονται μετά από σχετική άδεια 
του Δήμου και  τα έξοδα θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή ο οποίος δεν θα εγείρει 
καμία απαίτηση από το Δήμο. 
 

 Κάθε τέλος, φόρος ή άλλη επιβάρυνση επί του μισθώματος ή επί του μισθίου, θα βαρύνει 
αποκλειστικά τον μισθωτή. Ενδεικτικά αναφέρεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και 
νερού  το χαρτόσημο 3,6% κλπ. 

 
12. Λήξη της σύμβασης 

Με την λήξη της σύμβασης ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και 
σε καλή κατάσταση μαζί με κάθε τυχόν προσθήκη και βελτίωσή του, χωρίς να δικαιούται 
να αφαιρέσει από αυτό κανένα οικοδομήσιμο υλικό. Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν προς 
όφελος του Δήμου, χωρίς αποζημίωση. Για οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη κατά την 
αποχώρηση οφείλει στον Δήμο αποζημίωση σε περίπτωση μη αποκατάστασης των 
φθορών και βλαβών του μισθίου. 
Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποχώρησης μετά την λήξη της σύμβασης ο μισθωτής 
βαρύνεται με ποινική ρήτρα που ορίζεται στο διπλάσιο του μηνιαίου μισθώματος. Η 
παρούσα ποινική ρήτρα δεν αποκλείει ούτε περιορίζει το δικαίωμα περαιτέρω 
αποζημίωσης του εκμισθωτή, σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.    
Ο μισθωτής υποχρεούται να εφοδιασθεί με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας (σύμφωνα 
με τη κείμενη νομοθεσία) με δαπάνη του. Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν αποκτήσει 
την απαιτούμενη άδεια ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη.   

 Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ελλιπούς ή καθόλου καταβολής του μισθώματος και των 
λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, θα επέρχεται ως συνέπεια η αυτοδίκαιη λύση 
της μισθωτικής σύμβασης αζημίως για τον εκμισθωτή ενώ παράλληλα ο Δήμος Λαμιέων 
θα μπορεί να επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο. 

 
13. Υπεκμίσθωση-Αναμίσθωση 

 Απαγορεύεται η σιωπηρά παράταση ή αναμίσθωση  της σύμβασης ή η  υπεκμίσθωση.  
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14. Δημοσίευση διακήρυξης 
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν 
από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και του κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. 
Θερμοπυλών. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα του Νομού, 
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 

 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και αντίγραφο της διακήρυξης παρέχονται από το 
γραφείο προσόδων του Δήμου Λαμιέων (1ος όροφος, οδός Φλέμινγκ και Ερυθρού 
Σταυρού τηλ. 2231351062) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαμία,   /  /2019 
 

Λαμία,   /   /2019 

 
 

 
 

 Λαμία, …………………… 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82839 του έργου: «Κατασκευή νέων 
πεζοδρομίων Δήμου Λαμιέων» 

 
Τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, τα παρακάτω: 
 
      Στη Λαμία σήμερα την 04-10-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 
 
α, Μίχου Ευαγγελία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ στη ΔΤΕ/ΠΣΕ ως Πρόεδρος, 
β. Κάτσινος Απόστολος, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ στη  ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως μέλος,  
γ. Βλαχάκης Μιχαήλ, Πολιτικός  Μηχανικός στη ΔΤΕ/ΠΣΕ, ως μέλος 
αποτελούντες την Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:  
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ” που συστάθηκε με την αριθμ. 
21017/22-05-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση,    για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016. 
 
      Η πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι προηγήθηκε: 
 
  α)το από 22-08-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες 
-> Επικοινωνία] του κου Γεωργίου Λέτσου, χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο 
κοινοποίησε σε όλες τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία,  τη 
με αρ.227/2019 (Αρ.Πρακτ. 30/20-08-2019, ΑΔΑ:6ΠΡΨΩΛΚ-ΤΡΘ)  Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων περί ‘’ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82839 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» με την οποία εγκρίνεται το   Πρακτικό  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 
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 Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και ανακηρύσσεται  ως προσωρινός μειοδότης, η 
εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 124167 και ποσοστό 
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και δώδεκα επί τοις εκατό (57,12 %) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.θ της διακήρυξης.  
 
   β)το από 09-09-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 
[Ενέργειες -> Επικοινωνία] του χειριστή της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο ζητήθηκε από 
τον προσωρινό μειοδότη, η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 
23.2-23.10 της διακήρυξης,  σύμφωνα με το άρθρο 4.2. της διακήρυξης.  
 
  γ)η από 19-09-2019 ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό μειοδότη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> 
Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης.  
 
 δ) Η από 26-09-2019 ηλεκτρονική διαβίβαση των δικαιολογητικών του προσωρινού 
μειοδότη προς την Πρόεδρο της Επιτροπής και η αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο. 
 
     Η Επιτροπή Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παραπάνω από 22-08-2019 μήνυμα 
της αναθέτουσας αρχής, διαπίστωσε ότι ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε εντός της 
προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, κατά της αρ.227/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με το άρθρο 4.3.α της διακήρυξης.  
 
    Εν συνεχεία, η πρόεδρος συνδέθηκε στο σύστημα και στα στοιχεία του Α.Α.82839 
διαγωνισμού. Η πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής πιστοποίησαν ότι έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον προσωρινό μειοδότη.  
 
   Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφράγισε και το φάκελο δικαιολογητικών του 
προσωρινού μειοδότη “ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ” που υποβλήθηκε με την από 24-
09-2019 αίτησή του (αρ.πρωτ.εισερχ. 38720/24-9-2019), εντός της προθεσμίας των  τριών 
(3) εργασίμων ημερών, από την ηλεκτρονική υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ 
της διακήρυξης.  
 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εργοληπτικής επιχείρησης  

“ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ”, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της 
διακήρυξης δημοπρασίας, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι  υπήρχαν ελλείψεις στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά και με το από 9-10-2019 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 
ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία] , της Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, ζητήθηκε 
από τον προσωρινό μειοδότη, η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και κατόπιν η 
Επιτροπή έκλεισε τη συνεδρίαση έως την υποβολή των συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών. 

 
  Ο προσωρινός ανάδοχος με το από 11-10-2019 μήνυμά του υπέβαλε ηλεκτρονικά τα  
απαιτούμενα δικαιολογητικά  μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες 
-> Επικοινωνία], σύμφωνα με το άρθρο 4.2.β της διακήρυξης και με την από 15-10-2019 
αίτησή του προς το Δήμο Λαμιέων, υπέβαλε   τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή και σε  
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σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος διαβιβάστηκε στην Ε.Δ. με το αρ.πρωτ.42242/16-10-2019 
 έγγραφο της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων 
(αρ.πρωτ.εισερχ. 236541/13408/22-10-2019). 

   Η Επιτροπή Διαγωνισμού, την Πέμπτη 24-10-2019, αποσφράγισε το φάκελο των 
συμπληρωματικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ” που υποβλήθηκαν με την από 15-10-2019 αίτησή του  και διαπίστωσε 
για συνολικά όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις,  ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ.2 του Ν.4412/2016, 
δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι 
νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης δημοπρασίας. 
Συνεπώς προτείνεται η κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση: “ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 124167 και ποσοστό 
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και δώδεκα επί τοις εκατό (57,12 %) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 
     Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού κηρύσσει το πέρας της διαδικασίας και 
εξουσιοδοτεί την Πρόεδρό της να υποβάλλει το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 82839, μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ [Ενέργειες -> Επικοινωνία], στην Αναθέτουσα Αρχή 
του έργου του θέματος,  
 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 

1) Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 82839 του έργου: «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων 
Δήμου Λαμιέων». 

2) Την κατακύρωση της σύμβασης στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ” με Α.Α.Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 124167 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης πενήντα επτά και δώδεκα επί τοις εκατό (57,12 %) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης 

3) Την κοινοποίηση  της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,  σύμφωνα 
με το άρθρο 4.2.δ της διακήρυξης και την ανάρτηση των δικαιολογητικών του 
προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ.  

4) Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
-Το από  25-10-2019 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 
 
 
     Λαμία 29/10/2019                  Λαμία 29/10/2019                           Λαμία 29/10/2019 
        Ο συντάξας                 ο πρ/νος τμήματος οδοποιϊας           ο διευθυντής υποδομών   
                                           & κυκλοφοριακών ρυθμίσεων               & τεχνικών έργων 
 
 
 
   Λέτσος Γεώργιος                      Ρίζος Σωτήριος                            Τσώνης Δημήτριος 
Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε.          Τοπογράφος Μηχανικός                    Πολιτικός Μηχανικός  



                 
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
        ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ  ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

1Ο      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
                                                                   
       Συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του N. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης εργασιών του έργου:«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00€ 
        Στη Λαμία σήμερα την 31 /10/ 2019 ημέρα Πέμτπη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμενοι: 
1)    ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ          Πολιτικός     Μηχ/κός                           ως Πρόεδρος 
2     ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ                          Πολιτικός      Μηχανικός                        ως μέλος 
3)    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ        Πολιτικός  Μηχανικός               ως μέλος 
        που συγκροτούν την Επιτροπή διεξαγωγής του παραπάνω διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθμ. 
535/2018  Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, δεν παρέστει ο εκπρόσωπος του Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Φθ/δας, 
συνήλθαν στο γραφείο της υπηρεσίας αυτής που γίνονται οι διαγωνισμοί για την διεξαγωγή του 
συνοπτικού διαγωνισμού , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης εργασιών του έργου ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 
ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού    50.000,00€  σύμφωνα 
με την αριθ. 52/2019  τεχνική μελέτη. 
 
        Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης επίδοσης των προσφορών, όπως στη διακήρυξη ορίζεται, η 
Επιτροπή κηρύσσει τη λήξη της υποβολής των προσφορών. 
 
        Προσήλθαν κατά σειρά οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι και ελέγχθηκαν παρουσία όλων των 
συναγωνιζομένων: 

1) η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των συναγωνιζόμενων  
2) η αίτηση υποβολής προσφοράς   
3) η υποβολή του κυρίως φάκελου προσφοράς περιέχων τους α. φακέλος δικαιολογητικών 

συμμετοχής και β. φακέλος οικονομικής προσφοράς. 
 
        Η Επιτροπή παρέλαβε και αρίθμησε με τη σειρά επίδοσης τους φακέλους και διαμόρφωσε τον 
παρακάτω  πρώτο πίνακα:   
 

Α/Α 
Τίτλος Εργοληπτικής Επιχείρησης 
΄Ονοματεπώνυμο Εργολάβου 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 
1 

   
ΖΟΡΜΠΑΣ  ΦΩΤΙΟΣ  Χ Χ Χ 4640 1Η Χ 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΑΔΑΤ  ΑΒ 491621 

 
2 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Χ Χ Χ 8916 2Η Χ 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΟΣ ΓΕΩΡΓ 
ΑΔΑΤ  Χ 982351 

 
3 

 
ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  

Χ Χ Χ 24828 2Η Χ 
ΝΤΟΥΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ      
ΑΔΑΤ  Π544752 

 
4 

 
ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 

Χ Χ Χ 11046 2Η Χ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΡΙΘ. 
ΠΡΩΤ,44478/31/10/18  
9,50Π.Μ. 



  
5 

 
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ 

 Χ  Χ  Χ 2445 2Η Χ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΡΙΘ. 
ΠΡΩΤ.44488/31-10-19/9,53.  

 
       
   Με τον παραπάνω πίνακα ελέγχθηκαν: 
Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου και κατηγορία αυτών 
Β) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος  
Γ) καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
 
       Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή των οικονομικών 
προσφορών των συμμετεχόντων και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε διαγωνιζόμενο. Προέβει 
επίσης σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της 
ομαλής μεταξύ τους σχέσης με την εφαρμογή του έλέγχου ομαλότητας.  
       
       Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στο παρακάτω δεύτερο πίνακα 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ κατά σειρά μειοδοσίας. 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρισης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

ποσοστό 
έκπτωσης 

 1 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37,12% 
 2 ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 27,97% 
 3  ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 20,00% 
 4  ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14,09% 
 5 ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 12,00% 

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

Σύμφωνα με τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή, 
για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ με έκπτωση        37,12 %. 

Το παρόν πρακτικό υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση. Η Οικονομική Επιτροπή,  
κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του παρόντος πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες με κάθε 
πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1ζ. της διακήρυξης. 

Σε περίπτωση ένστασης κατά της πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. 
        
       Τα παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί 

Λαμία 31/10/2019 
 

Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η 
Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
 
                          ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ                                                    ΚΑΚΑΝΑ ΖΩΗ   
 
 
 
                                                                                                                        ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ -ΜΑΡΙΑ         



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2019 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση  ΦΛΕΜΙΓΚ& ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  
Ταχ.Κωδ.            :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες      : ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 
 Τηλ                    : 22313-51059 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για το έργο:   

«ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
 
  Στις 31/10/2019διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 
ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) Κ.Α. 
30.7333.0041 πίστωση. 30.000,00€ ΣΑΤΑ 2019  Στοιχεία Πρωτογενούς Αιτήματος: 
ημερομηνία αιτήματος 16-07-2019 ΑΔΑΜ 19REQ005282565 - Κωδικός CPV 45000000-7 
Κατασκευαστικές εργασίες και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. 
πρωτ. 41880/14-10-2019 διακήρυξη και την αριθ. 52/2019 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων του Δήμου. 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω 
διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     ΦΟΡΕΑ 
1. ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
2. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3. ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
4. ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 
5. ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Στις 31/10/2019 η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 535/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων,  προέβη στην αποσφράγιση  του κυρίως φάκελου προσφοράς και των φακέλων 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Οικονομικής προσφοράς» και διαπίστωσε ότι ο κάθε ένας 
απ’ αυτούς περιείχε: 
1. Δικαιολογητικά συμμετοχής (ΤΕΥΔ) 
2. Οικονομική Προσφορά. 
         Εν συνεχεία, προέβη στον έλεγχο:   
Α) η τάξη της εργοληπτικής επιχείρησης ή η τάξη του εργολαβικού πτυχίου και κατηγορία αυτών 
Β) ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος  
Γ) καταγράφηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
 Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση, τον έλεγχο και μονογραφή των 
οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων και ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία γα κάθε 
διαγωνιζόμενο. Προέβει επίσης σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης με την εφαρμογή του 
έλεγχου ομαλότητας.  
      Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές καταχωρήθηκαν στο παρακάτω δεύτερο 
πίνακα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ κατά σειρά μειοδοσίας. 
 

Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 
ονοματεπώνυμο εργολάβου 

ποσοστό 
έκπτωσης 

 1 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37,12% 
 2 ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 27,97% 
 3  ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 20,00% 



 4  ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14,09% 
 5 ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 12,00% 

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

                      
        Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 31/10/2019 1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, που αφορά την 
κατασκευή του έργου  «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017  
 

και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 
1) Η έγκριση του από 31/10/2019 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Έργων για  το έτος  2019, για το έργο «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».  

2) Η ανάδειξη για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ με 
έκπτωση 37,12%. 

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 31/10/2019 1ου  Πρακτικού σε όλους τους 
προσφέροντες με κάθε πρόσφορο μέσο επί αποδείξει σύμφωνα με την παράγραφο 4.1ζ. της 
διακήρυξης.  

 
Α/Α Τίτλος εργοληπτικής επιχείρησης ή 

ονοματεπώνυμο εργολάβου 
Δ/ΝΣΗ  Τρόπος Επικοινωνίας 

  
1 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Παλαιολόγου 18 
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-45129 
Fax:22310-45129 
 email:gprovop@gmail.com 

  
2 

 
ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Ησαΐα 1 
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-30045 
Fax:22310- 30045 
email:fotiszorbas@hotmail.com 

 
3  

 
ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

ΓΟΡΓΓΟΠΟΤΑΜΟΣ  
ΤΚ 35100ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. -Fax:22310- 42889 
email:ifo@ntouas-texniki.gr 

 
4 

 
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πλατεία Ελευθερίας 15 
ΤΚ 35 100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-20154 
Fax:22310- 50468 
email:pagogos1@gmail.com 

 
5 

 
ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ 

Μανωλίδου 1 
ΤΚ  53 100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. -Fax:22310-44519  
email:olga.moustaka@gmail.com 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
 31/10/19 1ο  Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε. Δ. 
                                                                                        
 

                       ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ 



           
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση 1ου & 2ου πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή 
διαγωνισμού και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 
  
Στις 08/10/2019 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
,αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 122.028,61 € (με  ΦΠΑ 13%) και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  στην  αριθ. 06/2019 μελέτη της Δ/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και εγκρίθηκαν με την αριθ. 235/20-08-2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Στις 14/10/2019 η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών, η 
οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 549/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη 
στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» όλων των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Υποβλήθηκαν δύο 
(2) προσφορές των : ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (προσφορά για: 
Ομάδα Α:Είδη παντοπωλείου, Ομάδα Γ: Είδη ιχθυοπωλείου, Ομάδα Δ:  Είδη αρτοποιείου, 
Ομάδα Ε: Είδη οπωροπωλείου) και ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (προσφορά για Ομάδα Β: Είδη 
κρεοπωλείου). 
Η επιτροπή προχώρησε σταδιακά στις 17/10/2019, 24/10/2019 και  30/10/2019  στον 
έλεγχο και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  και των στοιχείων των Τεχνικών 
Προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά, καθώς και των αντίστοιχων στοιχείων τα 
οποία προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς και τελικά συνέταξε στις 30-10-2019 το 1ο πρακτικό 
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & στοιχείων τεχνικών προσφορών), διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». 
 Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό η επιτροπή εισηγείται να γίνουν αποδεκτές  οι   
προσφορές  που υπέβαλαν οι οικονομικοί φορείς:  «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για τις ομάδες Α-Γ-Δ-Ε και «ΖΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ », για την ομάδα Β, καθώς 
είναι σύμφωνες με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.06/2019 Μελέτης της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης. 



        Με το αρ. πρωτ.: 44321/30-10-2019 έγγραφο της επιτροπής διενέργειας-
αξιολόγησης ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ότι η αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών θα γίνει στις 30/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
από την αρμόδια επιτροπή.      
          Στις 30/10/2019  η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά», καθώς και των αντίστοιχων 
στοιχείων τα οποία προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς, όλων των συμμετεχόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία και προχώρησε στον έλεγχο και την αξιολόγησή τους. 

Τελικά, σε επιβεβαίωση των ανωτέρω, η επιτροπή συνέταξε στις 30-10-2019 το 2ο 
πρακτικό (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών 
αναδόχων), διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».   

Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό η επιτροπή εισηγείται την ανάδειξη ως προσωρινού 
αναδόχου του οικονομικού φορέα: α. «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», για τις ομάδες  
Α, Γ, Δ και Ε  όπως περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 35529/06-09-2018 Διακήρυξη του 
Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης & 
β. «ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» για την ομάδα Β  όπως περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 35529/06-09-
2018 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης, γιατί οι προσφορές τους είναι πλήρεις, σύμφωνες με τους 
όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνονται  συμφέρουσες από 
οικονομική άποψη , βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & σύγκρισης με τις 
τιμές που προσφέρθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς 
           Μετά τα παραπάνω  τίθενται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το  από 30-10-
2019 το 1ο πρακτικό & το από 30-10-2019 το 2ο πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών για το έτος 2019,που αφορά στην προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 
ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» και προτείνεται,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 
4623/19, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους 
όρους της διακήρυξης, 

η λήψη απόφασης για: 
 
Α. έγκριση του  από 30-10-2019 1ου πρακτικού (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & 
στοιχείων τεχνικών προσφορών), διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 
για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ». 
Β. έγκριση του  από 30-10-2019 2ου πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση οικονομικών 
προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων), διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού 
διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ».   



Γ. Την  ανάδειξη του φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με 

διεύθυνση ΟΔΟΣ Νο 5 , ΒΙΠΕ Λαμίας, 35 100 Λαμία , ΑΦΜ 095256598 ΔΟΥ Λαμίας,  ως 

προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», για τις ομάδες  Α, Γ, Δ και Ε,  όπως περιλαμβάνονται στην  με  αρ. πρωτ. 

35529/06-09-2019 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη , βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & σύγκρισης με 

τις τιμές που προσφέρθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς και έχει  ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  
Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Γ-ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Δ-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Ε-ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  Με Φ.Π.Α. 
13% 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 

LOGISTICS 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : 
(18.725,17+2.062,25+11.881,95+9.028,92) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 41.698,30€ 
 
ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: 
(29.411,07+3.842) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 33.253,08€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 
(7.661,513+827,838+1.570,70+2.464,68) 
 ΣΥΝΟΛΟ:12.524,74 

 

 

87.476,12 € 

 Με Φ.Π.Α.  
13%  

 
 
 
Δ. Την  ανάδειξη του φορέα «ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»   με διεύθυνση Αθηνών 97, 35 100 

Λαμία , ΑΦΜ 149817976 ΔΟΥ Λαμίας,  ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» για την ομάδα Β  όπως περιλαμβάνεται στην  

με  αρ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης,  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  

συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & 



σύγκρισης με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς, και έχει  ως 

εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
ΟΜΑΔΑ  
Β -ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 ( Με Φ.Π.Α. 13%) 
 

ΖΙΑΚΑΣ  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ:  15.737,51€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:2.974,16 € 

 

18.711,67€ 

 
 
 
 
 

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

 
Λαμία…………… 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Λαμία…………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

  Το  από 30-10-2019 1ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού   

 Το  από 30-10-2019 2ο πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
-  οι συμβάσεις  67974/02-11-2017, 69850/10-11-2017 , 55631/22-11-2018, 57305/29-

11-2018,   του Δήμου Λαμιέων. 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
       ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    
           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    2019                  
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131, Λαμία  

 

      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:                
 
 
        
 
       ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ » 
 
122.028,61€ (με ΦΠΑ 13%) 
 

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

 
Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 

(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ) 

 
 

Στη Λαμία, την 30η  Οκτωβρίου  2019,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00΄π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως  Πρόεδρος 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως μέλος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  ως  μέλος 
που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 549/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών 2019, συνήλθαν στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της 

οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών  των συμμετεχόντων  στον με  αρ.συστ. 79347  ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», ο οποίος 

προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 35529/06-09-2019 διακήρυξη & την αριθμ.06/2019 

Μελέτη της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης ,  με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
Με το 1ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού η Επιτροπή, και μετά τον έλεγχο 

των δικαιολογητικών  συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών,  



Σελίδα 2 από 5 
 

εισηγήθηκε την αποδοχή της προσφοράς και τη  συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου 

(αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  των  οικονομικών φορέων : 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS A.E. 151739 Α-Γ-Δ-Ε 

2. ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  153109 Β 

  
Με το αριθ. πρωτ. 44321/30-10-2019 έγγραφο της Επιτροπής ενημερώθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι  ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 30-10-

2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την αρμόδια Επιτροπή. 

    Στις 30/10/2019 η Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών 

Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2019, προέβη στην 

αποσφράγιση  των Οικονομικών Προσφορών και εν συνεχεία διαπίστωσε ότι:  

 
1.  Για   τον  φορέα  « ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » η  υποβληθείσα   

οικονομική προσφορά   έχει   συνταχθεί  σύμφωνα  με  τους  όρους της διακήρυξης &  το 

έντυπο οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθ .06/2019 Μελέτη της  Δ/νσης    

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης και έχει ως εξής :  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  
Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Γ-ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Δ-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Ε-ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  Με Φ.Π.Α. 13% 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
LOGISTICS 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : 
(18.725,17+2.062,25+11.881,95+9.028,92) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 41.698,30€ 
 
ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: 
(29.411,07+3.842) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 33.253,08€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 
(7.661,513+827,838+1.570,70+2.464,68) 
 ΣΥΝΟΛΟ:12.524,74 

 
 
87.476,12 € 
 Με Φ.Π.Α.  13%  
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2. Για   τον  φορέα  «ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»  η   υποβληθείσα  οικονομική προσφορά   έχει   

συνταχθεί  σύμφωνα  με τους  όρους της διακήρυξης & το έντυπο οικονομικής προσφοράς 

που συνοδεύει την αριθ 06/2019 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & 

Αλληλεγγύης και έχει ως εξής :  

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
ΟΜΑΔΑ  
Β -ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 ( Με Φ.Π.Α. 13%) 
 

ΖΙΑΚΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ:  15.737,51€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:2.974,16 € 

 
18.711,67€ 
 

 
 

Να σημειωθεί ότι : 
- Σε προηγούμενους διαγωνισμούς του Δήμου Λαμιέων υποβλήθηκαν προσφορές με 
παρόμοια ποσά και βάση των διακυμάνσεων της αγοράς . Συνημμένα προσκομίζονται οι 
συμβάσεις  67974/02-11-2017, 69850/10-11-2017 , 55631/22-11-2018, 57305/29-11-2018,   
του Δήμου Λαμιέων. 

 
 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Την αριθμ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξη. 
2. Την αρ.πρωτ.44321/30-10-2019 πρόσκληση οικονομικής αποσφράγισης. 
3. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές   
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 

 
                                          
                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
1.Την  ανάδειξη του φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ  LOGISTICS  ΑΝΩΝΥΜΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   με 

διεύθυνση ΟΔΟΣ Νο 5 , ΒΙΠΕ Λαμίας, 35 100 Λαμία , ΑΦΜ 095256598 ΔΟΥ Λαμίας,  ως 

προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», για τις ομάδες  Α, Γ και Ε  όπως περιλαμβάνεται στην  με  αρ. πρωτ. 

35529/06-09-2018 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, σύμφωνη 

με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  συμφέρουσα 
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από οικονομική άποψη , βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & σύγκρισης με 

τις τιμές που προσφέρθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς ,και έχει  ως εξής: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΟΜΑΔΕΣ  
Α-ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Γ-ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
Δ-ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
Ε-ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
  Με Φ.Π.Α. 13% 
 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
LOGISTICS 
ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ : 
(18.725,17+2.062,25+11.881,95+9.028,92) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 41.698,30€ 
 
ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ: 
(29.411,07+3.842) 
 ΣΥΝΟΛΟ: 33.253,08€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ: 
(7.661,513+827,838+1.570,70+2.464,68) 
 ΣΥΝΟΛΟ:12.524,74 

 
 
87.476,12 € 
 Με Φ.Π.Α.  13%  

 
2. Την  ανάδειξη του φορέα «ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ»   με διεύθυνση Αθηνών 97 , 35 100 

Λαμία , ΑΦΜ 149817976 ΔΟΥ Λαμίας,  ως προσωρινού αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» για την ομάδα Β  όπως περιλαμβάνεται στην  

με  αρ. πρωτ. 35529/06-09-2018 Διακήρυξη του Δήμου  και την αρ. 06/2019 Μελέτη της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, 

σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και κρίνεται  

συμφέρουσα από οικονομική άποψη , βάσει τιμής και κατόπιν διενεργηθείσας έρευνας & 

σύγκρισης με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε παλαιότερους διαγωνισμούς ,και έχει  ως 

εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
 
ΟΜΑΔΑ  
Β -ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
 ( Με Φ.Π.Α. 13%) 
 

ΖΙΑΚΑΣ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ:  15.737,51€ 
 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ:2.974,16 € 

 
18.711,67€ 
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Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της 
οδού Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, σε ημέρα  και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί μέσω 
του συστήματος, στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή.       

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 

 
Λαμία, 30-10-2019 

  
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Συνημμένα :  

-Συμβάσεις προηγούμενων ετών 



                                                                         
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ     
           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019 

 Λαμία,30-10-2019 
 Αρ.Πρωτ.: 44440 

Ταχ.Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131 
 

  ΠΡΟΣ :  
Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών  
Τμήμα Προμηθειών 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ : «Διαβίβαση Πρακτικών Διαγωνισμού» 
 

  Σας διαβιβάζουμε το 1ο  Πρακτικό ( Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
και Στοιχείων Τεχνικών Προσφορών) και 2ο Πρακτικό ( Ηλεκτρονική Αποσφράγιση 
οικονομικών Προσφορών και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων)  Διενέργειας του αρ. 
79347  ηλεκτρονικού  ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την   «Προμήθεια  Τροφίμων 
Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ξενώνα Φιλοξενίας», ο 
οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξη & την 
αριθμ.06/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης , και 
παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 
 
 
                                                      Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΑΡΤΕΜΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 



Σελίδα 1 από 4 
 

                         

  

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
            ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
                    ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
       ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ    
           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    2019                  
Ταχ.Δ/νση  : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού   
Ταχ.Κωδ.  :   35 131, Λαμία  

 

                       
 
 
        
 
       ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ » 
 
122.028,61€ (με ΦΠΑ 13%) 
 

                                           
 

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

 
       Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς  διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» 
( Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  &  Στοιχείων Τεχνικών Προσφορών) 

 
 

 
Στη Λαμία, την 14η  Οκτωβρίου  2019,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:30΄π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ,  ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ως  Πρόεδρος 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως μέλος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,  ως  μέλος 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 549/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 
Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών 2019, συνήλθαν στο  Δημοτικό Κατάστημα επί της 
οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 
προσφορών των συμμετεχόντων στον με  αρ.συστ. 79347  ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 
35529/06-09-2019 διακήρυξη & την αριθμ.06/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Κοινωνικής 
Προστασίας & Αλληλεγγύης ,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά ,αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 
 Ο   πίνακας   με   τους   οικονομικούς   φορείς   που  υπέβαλλαν  ηλεκτρονικό  
φάκελο προσφορών  για τον ανωτέρω  διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS A.E. 151739 Α-Γ-Δ-Ε 

2. ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  153109 Β 

  
 Η  Επιτροπή   ,  προέβη σε έλεγχο περί της εμπρόθεσμης παράδοσης  φυσικού 

φακέλου των οικονομικών φορέων  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή ,   σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης, όπου διαπιστώθηκαν 
τα παρακάτω:  

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φυσικός Φάκελος 

1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS A.E. Αρ.Πρωτ. 41099/09-10-2019 

2. ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Αρ.Πρωτ. 40949/09-10-2019 

 
Στην συνέχεια ,  η Επιτροπή στις 17/10/2019, 24/10/2019 και  30/10/2019  προέβη   

στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  και των στοιχείων των Τεχνικών 
Προσφορών που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά , καθώς και των στοιχείων τα οποία 
προσκομίστηκαν σε έντυπη μορφή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς , λαμβάνοντας υπόψιν την διατύπωση και του όρους της 
διακήρυξης, βάση της οποίας προσδιορίζεται ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα να 
υποβληθούν και για ποια δεν υφίσταται η ρητή υποχρέωση υποβολής τους, καθώς επίσης 
και το ότι δεν υπήρχαν διευκρινιστικά ερωτήματα εκ μέρους των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλλαν οικονομική προσφορά. Τούτο, με γνώμονα το συμφέρον του Δήμου , 
προκειμένου να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο δυσλειτουργίας των παιδικών &  
βρεφονηπιακών σταθμών, του κοινωνικού παντοπωλείου και του ξενώνα φιλοξενίας 
γυναικών.   
  
Κατά τον έλεγχο ,  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
  
1.Για το φορέα «ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η υποβληθείσα 

ηλεκτρονική προσφορά είναι  σύμφωνη  με τη διατύπωση και τους όρους της   διακήρυξης 

του  διαγωνισμού σε ότι αφορά  τα   Δικαιολογητικά   Συμμετοχής – Τεχνική   προσφορά , 

για τις ομάδες Α-Γ-Δ-Ε με τα υποβληθέντα έγγραφα να  πληρούν τις απαιτήσεις της 

Διακήρυξης. 

2.Για το φορέα «ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» η υποβληθείσα ηλεκτρονική προσφορά είναι  

σύμφωνη  με τη διατύπωση και τους όρους της   διακήρυξης του  διαγωνισμού σε ότι 

αφορά  τα   Δικαιολογητικά   Συμμετοχής – Τεχνική   προσφορά , για την ομάδα Β, με τα 

υποβληθέντα έγγραφα να  πληρούν τις απαιτήσεις της Διακήρυξης.   
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 Το μέλος της Επιτροπής κ. Χριστοδουλιάς Βασίλειος, λαμβάνοντας υπόψιν το 

παραπάνω σκεπτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού και στη βάση αυτού, υπογράφει με 

επιφύλαξη.  

Επιπρόσθετα , το ίδιο μέλος, προέβη στην εξής παρατήρηση : «Στο ΤΕΥΔ-παράρτημα Γ 

της διακήρυξης – Μέρος ΙΙΙ- Γ, σελίς 10’’ του διαγωνισμού  «Προμήθεια έτοιμου φαγητού 

για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λαμίας» του 2019 , στο 1ο ερώτημα 

από πλευράς του οικονομικού φορέα  « ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  στο προβλεπόμενο σχετικό πεδίο, ως απάντηση, επιλέχθηκε-συμπληρώθηκε 

το «Όχι». Στον τρέχοντα διαγωνισμό και στο αντίστοιχο ερώτημα του ΕΕΕΣ, ως 

απάντηση, επιλέχθηκε το «Ναι». Εύλογο το ερώτημα και ο προβληματισμός : Ποια είναι η 

σωστή επιλογή – συμπλήρωση;» 

 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

 
1. Την αριθμ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξη. 
2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν. 
4. Την τοποθέτηση του μέλους της Επιτροπής κ.Χριστοδουλιά Βασιλείου. 

 
                                          
                                                ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
1.Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  « ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ 
LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ », για τις ομάδες Α-Γ-Δ-Ε,  καθώς είναι σύμφωνη με 
τους όρους της αριθμ. πρωτ. 35529/06-09-2019 Διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της αριθμ.06/2019 Μελέτης της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης. 
2.Την αποδοχή της  προσφοράς  που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας  « ΖΙΑΚΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ »,για την ομάδα Β, καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 
35529/06-09-2019 Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ.06/2019 Μελέτης 
της Δ/νσης  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης. 
3.Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  
των  οικονομικών  φορέων:  
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
Α/Α  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

1. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS A.E. 151739 Α-Γ-Δ-Ε 

2. ΖΙΑΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  153109 Β 
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Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού 

υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα 
επί της οδού Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, σε ημέρα και ώρα που θα  γνωστοποιηθεί 
στους οικονομικούς φορείς  των οποίων η προσφορά  κρίθηκε  αποδεκτή μετά την 
αξιολόγηση των υποφακέλων  «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά», με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ). 

 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό , το οποίο αφού 

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 
 

 

Λαμία, 30-10-2019 
  

 
Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΑΡΤΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
 
 
 
 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                                            Λαμβάνοντας υπόψιν το παραπάνω σκεπτικό της                             

                                                            Επιτροπής του Διαγωνισμού και στη βάση αυτού,        

                                                           υπογράφω με επιφύλαξη.  

 




