
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Κ.Α.

ΠΗΓΗ 
ΧΡ/ΣΗΣ Περιγραφή

Προϋπ/ντα 
όπως 

Διαμ/καν Εισπρ/ντα ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

0113 Δ.Π.

Μισθώματα 

καλλιεργήσιμης γης 

(άρθρο 195 ΚΔΚ) 5.000,00 13.725,84 15.000,00

0122 Δ.Π.

Τέλη και δικαιώματα από 

εμποροπανηγύρεις, 

παζάρια και λαϊκές αγορές 

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-

20/10/1958) 100.000,00 111.700,00 11.700,00

0311 Δ.Π.

Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 5.701.721,74 5.753.268,87 90.000,00

0411 Δ.Π.
Δικαίωμα σύστασης 

οικογενειακού τάφου 3.000,00 11.500,00 10.000,00

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019

Κυρίες και Κύριοι:

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

Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018  , για να εισαχθούν σε αυτόν τα νέα οικονομικά και 

άλλα δεδομένα που απορρέουν από τους λόγους που θα παρατεθούν στη συνέχεια και οι οποίοι 

αποσκοπούν στην ορθή, νόμιμη , ομαλή και απρόσκοπη λειτουργία του Δήμου μας. Για την 

τροποποίηση του προϋπολογισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 141 έως 143 και  155 

έως 162  του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ. όπως ισχύουν, οι διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 23 του 

Ν. 3536/2007 περί υποβολής για έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων  καθώς επίσης  και την 

παρ. 1 του αρ. 149 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρ. 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-

1959(ΦΕΚ 114/59  τευ: χος Α )́, περι: "Οικονομικη: ς διοι:κησης και λογιστικου:  των Δη: μων και 

Κοινοτήτων"  καθώς επίσης και το έγγραφο του ΥΠΕΣ 28376/18-7-2012  όπου για την έκδοση 

τροποποιητικής απόφασης προϋπολογισμού τηρείται ο ίδιος τύπος και η  διαδικασία όπως 

ορίζεται  από την κείμενη νομοθεσία και παρ. 5 του αρ. 23 του Ν. 3536/2007 .Καθώς επίσης τις 

διατάξεις  του αρ. 266 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 5 του αρ. 77  του Ν. 4172/2013 .

1.- Επειδή κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, παρατηρείται αύξηση 

εισπραχθέντων εσόδων πέραν των προϋπολογισθέντων και δεδομένου ότι :

• είναι δυνατή η αύξηση των εσόδων της Ομάδας Ι, δεδομένου ότι το ανώτατο όριό της με βάση τα 

εισπραχθέντα έσοδα της 31/12/2018, μπορεί να διαμορφωθεί μέχρι και το όριο των 10.901.377,19 € 

• με τις αναμορφώσεις έως και σήμερα το σύνολο της ομάδας ανέρχεται στο ύψος των 

10.192.503,93 €  και 

• με βάση τα παραπάνω, υπάρχει η δυνατότητα αύξησης των εσόδων μας κατά  708.873,26 € και 

προκειμένου ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας να εναρμονιστεί με τα πραγματικά δεδομένα και να 

γίνει ρεαλιστικός,  κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση των Εσόδων και ως εξής:



0413 Δ.Π.

Δικαίωμα ανανέωσης 

(παράτασης χρόνου 

ταφής) 18.000,00 19.822,50 3.000,00

0414 Δ.Π. Τέλος ανακομιδής 7.000,00 10.192,00 3.500,00

0415 Δ.Π.
Δικαιώματα από την 

χρήση οστεοφυλακίων 20.000,00 35.707,58 17.000,00

0417 Δ.Π.

Λοιπά έσοδα 

νεκροταφείων και ιερών 

ναών 20.000,00 21.229,22 1.500,00

0421 Δ.Π.

Δικαιώματα χρήσης 

σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 

24/9-20/10/1958) 80.000,00 48.635,10 30.000,00

0432 Δ.Π.
Εισιτήρια θεάτρων, 

μουσείων κλπ 5.000,00 5.487,00 500,00

0434.0003 Δ.Π.
Έσοδα από δίδακτρα 

ΩΔΕΙΟΥ 60.000,00 64.287,36 5.500,00

0441 Δ.Π.
Τέλος ακίνητης περιουσίας 

(άρθρο 24Ν 2130/93) 700.000,00 743.088,84 60.000,00

0451 Δ.Π.

Τέλος διαμονής 

παρεπιδημούντων (άρθρο 

6 Ν 1080/80, άρθρο 27 

παρ.10 Ν 2130/93) 8.000,00 17.727,76 25.000,00

0452 Δ.Π.

Τέλος επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των 

κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών 

καταστημάτων (άρθρο 

20Ν 2539/97) 90.000,00 93.352,06 5.000,00

0462 Δ.Π.
Τέλος διαφήμισης (άρθρο 

5 Ν 1900/90) 2.000,00 3.823,75 2.000,00

0463 Δ.Π.

Δικαίωμα εμπορίας 

ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 

Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 

1828/89, άρθρο 57 Ν 

2218/94) 25.000,00 39.496,60 15.000,00

0465 Δ.Π.

Ειδικό τέλος λατομικών 

προϊόντων (άρθρο 15Ν 

2115/93, άρθρο 27 Ν 

2130/90) 40.000,00 78.843,36 38.850,00

0469.0002 Δ.Π. Έσοδα από υδροηλεκτρικά 10.000,00 17.947,58 8.000,00

0469.0003 Δ.Π.

Έσοδα από λοιπές 

ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 1.000,00 3.000,00 2.000,00

0511 Δ.Π.

Φόρος 

ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10Ν 

1080/80) 450.000,00 574.257,34 130.000,00

0527 Δ.Π.

Τροφεία δημοτικών 

παιδικών-βρεφονηπιακών 

σταθμών (άρθρων 9 και 

10 της ΚΥΑ.16065/2002 

(ΦΕΚ 497/Β΄)) 20.000,00 22.818,50 3.000,00



0713.0002 Δ.Π.

Παράβολα για την έκδοση 

των αδειών παραγωγών & 

επαγγελματιών πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου 500,00 1.145,00 1.000,00

0714 Δ.Π.

Έσοδα από την διάθεση 

δασικών προϊόντων του 

δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 

4260/62) 500,00 5.901,44 5.500,00

1511 Δ.Π.

Προσαυξήσεις 

εκπρόθεσμης καταβολής 

χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 

356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 

2130/93) 80.000,00 88.172,72 10.000,00

1512 Δ.Π.

Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 

805/71 και του ΑΝ 

170/67(άρθρο 31 Ν 

2130/93) 400.000,00 554.643,48 170.000,00

1518 Δ.Π. Καταπτώσεις εγγυήσεων 5.000,00 5.489,00 500,00

1519.0004 Δ.Π.

Πρόστιμα που 

επιβάλλονται λόγω 

εκπρόθεσμης ή 

ανακριβούς δήλωσης των 

υπόχρεων για την 

καταβολή του τέλους 

ακίνητης περιουσίας 

(άρθρο 24 παρ. 12 Ν. 

2130/1993) 100,00 13.554,90 14.000,00

1519.0012 Δ.Π. Λοιπά πρόστιμα 100,00 357,36 500,00

1613 Δ.Π.
Εσοδα απο λοιπές 

δημοτικές επιχειρήσεις 50.000,00 60.500,00 10.500,00

1625 Δ.Π.

Αποζημίωση 

καταβληθείσα για 

λογαριασμό των 

υπόχρεων, λόγω 

προσκύρωσης ή 

ρυμοτόμησης ακινήτων 

(άρθρο 26Ν1828/89) 1.000,00 2.400,00 1.400,00

2111 Δ.Π.

Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 189.556,65 6.421,15 90.000,00

2115,0002 Δ.Π.

Τέλος ακίνητης περιουσίας 

ΤΑΠ μη 

ηλεκτροδοτούμενων 35.000,00 4.028,14 20.000,00

2118 Δ.Π.

Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 50.000,00 86,49 40.000,00

2119,0001 Δ.Π.

Λοιπά τακτικά έσοδα που 

βεβαιώνονται και 

εισπράττονται για πρώτη 

φορά (Κοινόχρηστοι 

χώροι, διαφήμιση, 

δημοτικός φόρος, κ.λ.π. 

έσοδα) 300.000,00 5.495,80 200.000,00

2119.0003 Δ.Π.

Τακτικά έσοδα ειδικού 

τέλους λατομικών 

προϊόντων (άρθρο 27 του 

Ν. 2130/93) 20.000,00 135.332,18 115.500,00

2211,0001 Δ.Π. Έκτακτα γενικά έσοδα 150.000,00 22.259,56 100.000,00



4213 Δ.Π.

Επιστροφή αχρεωστήτων 

καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ. Υπ. Οικον. 

2081241/11652/1997) 0,00

4219 Δ.Π.
Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων 0,00

      ΣΥΝΟΛΑ 480.000,00 760.450,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 760.450,00 480.000,00

Κ.Α.

ΠΗΓΗ 
ΧΡ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1219.0007 ΥΠ.ΕΣ 22.435,13

1328.0001 Ε.Ε.Τ.Α.Α. 410.425,39

1321.0008

10.200,00

0,00 432.860,52

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ

Κ.Α.

ΠΗΓΗ 
ΧΡ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

00.6492 ΥΠ.ΕΣ. 22.435,13

60.7341.0001 Ε.Ε.Τ.Α.Α. 410.425,39

60.7341.0002
10.200,00

432.860,52 0,00

Κ.Α.

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90,9111 432.860,52 432.860,52

Εξοδα Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ :

2.- Κρίνεται απαραίτητη η ισόποση αναμόρφωση εσόδων  και εξόδων συγχρηματοδοτούμενων και 

μη δαπανών (εκτός της ομάδας Ι), για την προσαρμογή τους στα δεδομένα  και ως εξής:

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων (ΕΣΠΑ 

07-13)

Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από 

δικαστικές αποφάσεις ( χρηματοδότηση ΥΠΕΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εσοδα Δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΠΑ

Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαμιέων (ΕΣΠΑ 

07-13)
ΕΣΠΑ

3.-Επειδή κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, παρατηρείται αύξηση των 



Κ.Α.

ΠΗΓΗ 
ΧΡ/ΣΗΣ Περιγραφή

Προϋπ/ντα 
όπως 

Διαμ/καν Εισπρ/ντα ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4213 ∆.Π

Επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων 

χρηματικών ποσών 

(άρθρο 26 Ν 318/69, 

Απόφ. Υπ. Οικον. 

2081241/11652/1997)

10.000,00 12.469,31 2.500,00

4219 ∆.Π
Επιστροφή εν γένει 

χρημάτων
0,00 54.450,74 55.000,00

57.500,00

Κ.Α.

ΠΗΓΗ 
ΧΡ/ΣΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90,9111 57.500,00 0,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4121
20.000,00

4123 ΔΠ
100.000,00

4131 ΔΠ
20.000,00

140.000,00

Κ.Α.
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

00.8221 20.000,00

00.8223 ΔΠ 100.000,00

00.8231 ΔΠ 20.000,00

140.000,00

ΔΠ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ

4.- Απαιτείται   η αναμόρφωση των Κ.Α. που αφορούν αντικρυστούς λογαριασμούς (εσόδου-

εξόδου) και ως εξής:

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ:

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ

3.-Επειδή κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου, παρατηρείται αύξηση των 

εισπραχθέντων εσόδων της ομάδας ΙΙΙ πέραν των προϋπολογισθέντων κρίνεται απαραίτητη η 

αναμόρφωση των Εσόδων και ως εξής:

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φόροι μισθωτών υπηρεσιών

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , 

Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ

Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. 

Επαγγελματιών κλπ

ΔΠ



Κ.Α.
ΧΡΕΩΣΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 140.000,00 140.000,00

Κ.Α. ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

30.6211 Δ.Π.

337.950,00 €

337.950,00 € 0,00 €

Κ.Α.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

90.9111 0,00 € 337.950,00 €

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας

Λαμία  10/12/2018

Ο   Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΞΟΔΑ: 82.766.514,23 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 647.445,89 €

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

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ

5.- Κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη μέσα από το αποθεματικό των παρακάτω δράσεων που 

αφορούν έργα, υπηρεσίες , προμήθειες , μεταφορές ,μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες , δια της 

μεταφορα: ς σ άυτο:  πιστω: σεων που δεν θα χρησιμοποιηθου: ν ε:ως το τε:λος του ε:τους και ως εξη: ς:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΣΟΔΑ : 83.413.960,12 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

ΠΗΓΗ 

ΧΡ/ΣΗΣ
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ: Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «19o Xριστουγεννιάτικο Τουρνουά 
Βόλλευ»  (19th Christmas Volleyball Tournament). 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα - πρόταση από τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο 
Λαμίας “ΦΘΙΑ” που είναι αθλητικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα τη Λαμία, να είναι  
συνδιοργανωτής στην διεξαγωγή του «19oυ Xριστουγεννιάτικου Τουρνουά Βόλλευ»  (19th 
Christmas Volleyball Tournament - Χριστουγεννιάτικο τουρνουά παίδων – κορασίδων και  
mini volleyball), που  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή και το Σάββατο, 20 και 21 
Δεκεμβρίου (οι προκριματικοί) και την Κυριακή στις 22 Δεκεμβρίου (οι τελικοί) αντίστοιχα, 
στο Κλειστό γυμναστήριο του 5ου Γυμνασίου Λαμίας (Ανθέων).   

Ο συγκεκριμένος αθλητικός σύλλογος, συνδιοργανώνει  με τον Δήμο Λαμιέων επί σειρά 
ετών τουρνουά volley με μεγάλη επιτυχία. Δικαίωμα συμμετοχής στο Χριστουγεννιάτικο 
τουρνουά θα έχουν δωρεάν, μεμονωμένα αθλητές και αθλήτριες, μαθητές και μαθήτριες 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αλλά και των αθλητικών σωματείων, τόσο  του 
Δήμου Λαμιέων  όσο και όμορων δήμων.  

Οι κατηγορίες στις οποίες θα συμμετάσχουν οι αθλητές – αθλήτριες είναι:  

A’ κατηγορία  μαθητές – μαθήτριες, γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη 2012-2013 σε 
ομάδες των (4) τεσσάρων ατόμων  
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Β’ κατηγορία  μαθητές – μαθήτριες, γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη 2010-2011 σε 
ομάδες των (4) τεσσάρων ατόμων  

Γ’ κατηγορία  μαθητές – μαθήτριες, γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη 2008-2009 σε 
ομάδες των (3) τριών ατόμων 

Δ’ κατηγορία  μαθητές – μαθήτριες, γεννηθέντες – γεννηθείσες τα έτη 2005-2006-2007 σε 
ομάδες των (3) τριών ατόμων (μαθητές Γυμνασίων) 

Επισημαίνεται ότι στις πρώτες ομάδες κάθε κατηγορίας  θα δοθούν μετάλλια και σε όλα τα 
παιδιά αναμνηστικά διπλώματα και T-shirts.  

Η συγκεκριμένη δράση ,  αποτελεί  ένα πολυήμερο αθλητικό γεγονός το οποίο προάγει το 
αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα, ενώ παράλληλα αποτελεί θεσμό για την περιοχή 
μας, αφού προσελκύει όλο και περισσότερους συμμετέχοντες  κάθε χρόνο. Σκοπός της 
εκδήλωσης είναι η απόκτηση αθλητικής παιδείας, η εκμάθηση του πνεύματος της 
ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης, η ικανοποίηση των παιδιών για συμμετοχή, 
διασκέδαση και η καλλιέργεια του συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς. 
Επίσης, το συγκεκριμένο τουρνουά θα δώσει την δυνατότητα στους μαθητές και τις 
μαθήτριες του Δήμου Λαμιέων αλλά και όμορων δήμων να επιλεγούν και να αξιοποιηθούν 
τα αθλητικά τους ταλέντα, μέσω της ένταξής τους στα αθλητικά σωματεία. Η δράση 
συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου Λαμιέων περί προαγωγής  της υγείας, 
του αθλητισμού και των αθλητικών ιδεωδών.   

Οι δαπάνες αφορούν προμήθεια υλικών, ήτοι :  α) Μετάλλια αξίας  162,00€, β) Αθλητικά 
μπλουζάκια αξίας 1.250,00€, γ) Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα (αναμνηστικά 
διπλώματα, αφίσες κ.λ.π) αξίας 500,00€ που σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή του 
Τουρνουά και αναδεικνύουν το άθλημα, το ευ αγωνίζεσθαι και την περιοχή στους 
συμμετέχοντες.   

Το αναμενόμενο κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται στα 1.912,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον  Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες 
λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»  έτους 2019. 

Η εν λόγω δαπάνη αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 
15.6472.0002, ποσού 30.000,00€ έτους 2019 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. 52024-12/12/2019. 
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                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.912,00€  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., για την 
συνδιοργάνωση του «19oυ Xριστουγεννιάτικου Τουρνουά Βόλλευ» (19th Christmas 
Volleyball Tournament), με χρόνο διεξαγωγής  Παρασκευή, Σάββατο  και Κυριακή  20, 21 
και 22 Δεκεμβρίου, σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών 
δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.    

                                                                                              
                                                           

                                                                                  

                                                                                Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                
  

                ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                                
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      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: Eξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση «3η Γιορτή Χειροσφαίρισης» 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα - πρόταση από τον Ιωνικό Νέας Μαγνησίας 
1992, ο οποίος είναι και ο πρώτος αθλητικός σύλλογος της περιοχής που ξεκίνησε να 
καλλιεργεί το άθλημα της χειροσφαίρισης (handball), να γίνει συνδιοργανωτής στη 
διεξαγωγή της 3ης Γιορτής Χειροσφαίρισης, την Κυριακή στις 22 Δεκεμβρίου. Ο σύλλογος, 
συμμετέχει όλα αυτά τα χρόνια στα ανδρικά πρωταθλήματα της ΟΧΕ, με μεγαλύτερη 
διάκριση τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας.  

Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020, έχει προγραμματιστεί η 
διεξαγωγή τουρνουά χειροσφαίρισης με την συμμετοχή παιδιών των Ακαδημιών του 
Συλλόγου, των υπόλοιπων συλλόγων της περιοχής που διατηρούν τμήμα χειροσφαίρισης, 
αλλά και συλλόγων από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.  

Φέτος αναμένεται αυξημένη συμμετοχή καθώς εκτιμάται ότι συνολικά περίπου 250 
παιδιά ηλικίας 4 – 18 ετών θα δώσουν το παρών στην συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία 
και θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου Λυκείου Λαμίας.  

Να σημειωθεί πως η συμμετοχή όλων των παιδιών είναι δωρεάν, ενώ θα υπάρξει 
κατάταξη των ομάδων και ηλικιακή κατηγοριοποίηση, σύμφωνα και με τη σχετική 
προκήρυξη της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος, υπό την έγκριση και την αιγίδα 
της οποίας, πραγματοποιείται το συγκεκριμένο τουρνουά.  
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Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα, 
αλλά και στους συνοδούς – προπονητές τους. Επιπλέον, θα δοθούν έπαθλα σε όλα τα 
μέλη των πρώτων ομάδων κάθε ηλικιακής ομάδας,  για την προσφορά τους, τόσο στο 
άθλημα της χειροσφαίρισης όσο και  στον αθλητισμό γενικότερα.  

 Η συγκεκριμένη εκδήλωση,  θα αποτελέσει ένα αθλητικό γεγονός το οποίο θα 
προάξει το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή άμιλλα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει θεσμό 
για την περιοχή μας, αφού θα προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο κάθε χρόνο. 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η απόκτηση αθλητικής παιδείας, η εκμάθηση του πνεύματος 
της ευγενούς άμιλλας και αλληλεγγύης, η ικανοποίηση των παιδιών για συμμετοχή, 
διασκέδαση και η καλλιέργεια του συναγωνιστικού πνεύματος μακριά από φανατισμούς. 

 Οι δαπάνες αφορούν υπηρεσίες και προμήθεια υλικών, ήτοι:  α) Υπηρεσίες 
τεχνικών ήχου αξίας 150,00€, β) Μετάλλια αξίας  540,00€, γ) Βραβεία και δώρα (έπαθλα) 
αξίας 250,00€ δ) Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα (αναμνηστικά διπλώματα, αφίσες 
κ.λ.π.) αξίας 275,00€ που σχετίζονται άμεσα με τη διεξαγωγή του Τουρνουά και 
αναδεικνύουν το άθλημα, το ευ αγωνίζεσθαι και την περιοχή στους συμμετέχοντες.   

 

  Το αναμενόμενο κόστος της εκδήλωσης υπολογίζεται στα 1.215,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τον  Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες 
λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»  έτους 2019. 

Η εν λόγω δαπάνη αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη 
στον Κ.Α. 15.6472.0002, ποσού 30.000,00 € έτους 2019 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  αίτημα 
του τμήματος Αθλητισμού με αρ. πρωτ. 52022-12/12/2019. 

 

                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.215,00€  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 
για την συνδιοργάνωση της 3ης Γιορτής Χειροσφαίρισης  με χρόνο διεξαγωγής την 
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 στη Λαμία, στο κλειστό γυμναστήριο του 5ου Λυκείου Λαμίας, 
σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.    
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                                                                                        Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                                
  

                ΑΝΔΡΕΩΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                                                                

                                                                                             







                                                        ΛΑΜΙΑ 11/ 12/2019        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                         Προς  την        

ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ     

Κ. ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ -ΛΑΜΙΑ 

Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού                   

Τηλέφωνο: 22313-51053                                                                                                                                                                      

                                                                       

 

         ΘΕΜΑ:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ , ΓΙΑ   ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΟ.       
ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ   ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ  ΣΚΟΠΟΥ  ΤΗΣ  
ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ  ΔΙΑΘΗΚΗΣ  - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ   ΑΜΟΙΒΗΣ  
«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Ξ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ  -ΑΣΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  -ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ».  
 
             Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ  αριθμ.185/10-9-
2013 τ. Α΄) «Κώδικα  κοινωφελών  περιουσιών, σχολαζουσών  κληρονομιών  και  λοιπές 
διατάξεις », περιουσία η οποία  καταλείπεται  σε υφιστάμενα  ιδρύματα, σωματεία , 
οργανισμούς   τοπικής  αυτοδιοίκησης   και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό 
που προσδιορίζεται επαρκώς   και είναι  διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το 
υφιστάμενο   νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης , αποτελεί 
ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου «ως κεφάλαιο 
αυτοτελούς διαχείρισης¨». Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η συγχώνευση της  
καταλειπόμενης  κοινωφελούς περιουσίας με την περιουσία του διοικούντος νομικού 
προσώπου, αυτό  δε υποχρεούται να διοικεί  και να διαχειρίζεται την περιουσία αυτή  
υπό αυτοτελή διαχείριση, διακεκριμένη της λοιπής περιουσίας του, στη βάση ιδίου 
προϋπολογισμού . 
 
           Σύμφωνα με τα παραπάνω  ,  ο Δήμος  Λαμιέων  αποτελεί  τη  Διαχειριστική επιτροπή  
του  προαναφερόμενου  κληροδοτήματος  , ο οποίος προβαίνει σε όλες ανεξαιρέτως τις 
πράξεις διαχείρισης  που αρμόζουν στη φύση της περιουσίας τους, ως Kεφαλαίου   
Αυτοτελούς  Διαχείρισης . 
 
          Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Λαμίας  , με την απόφασή του  536/26-11-2018 και    
προκειμένου  , να καταστεί  σαφέστερη  και  πρακτικά  χρήσιμη  η  παροχή των οικονομικών 
ενισχύσεων  , αποφάσισε  για την  αλλαγή του σκοπού του παραπάνω  κληροδοτήματος   ως  
εξής : 
 
   « Οικονομικές  ενισχύσεις , για  έξοδα  μετακινήσεων    Άπορων   Μαθητριών  
Λυκείου , που κατοικούν μόνιμα στις Κοινότητες του  Καλλικρατικού  Δήμου Λαμιέων  
και  φοιτούν σε σχολεία  της πόλεως  Λαμίας  και  με  κριτήρια  επίδοσης  σπουδών » . 
 
                Λαμβάνοντας  υπόψη  την  παρούσα  απόφαση , θα  πρέπει  να  υποβληθεί  Αίτηση 
προς το Αρμόδιο  Εφετείο  ( Άρθρο   825  Κ.Π.Δ  )  , στην συγκεκριμένη  περίπτωση  Εφετείο  
Λάρισας  , ως έδρα της  Εποπτεύουσας   Αρχής , για την λήψη  σχετικής   της  Δικαστικής 
Απόφασης .  
 
 
              Κατά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  του Κληροδοτήματος 2019, με πράξη 

298/21588/8-2-2019  , της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος , έχει 

εγκριθεί για τον σκοπό αυτό  κονδύλι  € 1.500 .-( χιλίων  πεντακοσίων  ευρώ)  για το  έτος 

2019. Η δαπάνη  ενεγράφη στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαμιέων  με κωδ. 00.6739.0013 



( Έξοδα Διοίκησης  και Διαχείρισης  Περιουσίας   Κληροδοτήματος «Ξ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ-

ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  ». 

       

 
       Σύμφωνα με τα παραπάνω,  ΠΡΟΤΕΊΝΕΤΑΙ    η λήψη απόφασης  για  απ ευθείας 
ανάθεση  στην   ΔΙΚΗΓΟΡΟ   ΛΑΜΙΑΣ   κα  ΚΟΥΤΡΑ  Δ. ΕΙΡΗΝΗ ,  για λογαριασμό  του 
ΔΉΜΟΥ  Λαμιέων , ως Διαχειριστή  του κληροδοτήματος  «Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ » ,   για την 
υποβολή αίτησης  προς το  Αρμόδιο  Εφετείο  ( Άρθρο   825  Κ.Π.Δ  )  , στην συγκεκριμένη  
περίπτωση  Εφετείο  Λάρισας  , ως έδρα της  Εποπτεύουσας   Αρχής , για την λήψη  σχετικής   
της  Δικαστικής Απόφασης .  
 
        Η ανάθεση έχει και σχέση με την ιδιαιτερότητα  της υπόθεσης  καθότι , όχι μόνον πρέπει 
να κατατεθεί σε έδρα Δικαστηρίου  εκτός της πόλης της Λαμίας, αλλά και του επείγοντος , 
λόγω της καθυστέρησης που έχει προκύψει , λόγω   έλλειψης  διαθεσίμων  στον λογαριασμό 
του κληροδοτήματος,  κατά το παρελθόν,  για την υποβολή της  αλλά  και  την  απόδοση  των 
ενισχύσεων  με τη μορφή που προέβλεπε η διαθήκη.    
 
            Η αμοιβή καθορίζεται  στο ποσό των  € 1.476,84 (χιλίων τετρακοσίων εβδομήντα έξι  
ευρώ & ογδόντα τέσσερα λεπτά ) , (σύμφωνη  με τον συνημμένο  πίνακα Αμοιβής )  ,ποσό  
που έχει συνταχθεί   σύμφωνα με το Ν. 4194/2013 «κώδικα δικηγόρων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013.-  
 
            Η  παρούσα  απόφαση θα τύχει  και  της  έγκρισης   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

Λαμίας , Αρμόδιου   Διαχειριστή του Κληροδοτήματος  Αυτοτελούς Διαχείρισης .  - 

               
 

 

  ΣΥΝ.  1   ΑΠΟΦΑΣΗ   ΔΣ                                        Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

            1  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

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

 
 
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  12/12/2019 

                                                                                            
 
  
 
 
    

ΠΡΟΣ 

 ΤOΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ  
OIKONOMIKHΣ EΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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1) Στην Ταλτάνογλου Ναταλία  του Σολομώντα με ΑΦΜ 130596364 κάτοικο Λαμίας οδού 
Τυμφρηστού 10η πάροδος, υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή από Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής 
Αστυνομίας  για το αριθ. ΜΙΕ 9458  όχημα ποσού 80,00 € (2011ΒΕΒ). 
Η οφειλέτρια  με την αριθ. 50085/2-12-19 Αίτηση της ζητά την διαγραφή του οφειλόμενου 
ποσού των 80,00€ πλέον προσαυξήσεων διότι εκ παραδρομής χρεωθήκαν σε αυτήν  
δεδομένου ότι το ΜΙΕ 9458  δεν ανήκει στην κατοχή της.   
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου, και κατόπιν του αριθ. 50568/2019 
ερωτήματος της προς την Τροχαία Λαμίας, διαπίστωσε ότι για την αριθ. 27751 Έκθεση 
Βεβαίωσης Παράβασης οφειλέτης & ιδιοκτήτης του αριθ. κυκλ.ΜΙΕ 9458  οχήματος  είναι ο 
Ταλτανογλου Ιωάννης του Σολομώντα κάτοικος Κομποτάδων και εκ παραδρομής 
χρεώθηκαν στην Ταλτάνογλου Ναταλία της οποίας πρέπει να διαγράφει η εν λόγω οφειλή 
και επαναβεβαίωση στον ορθό χρεώστη.   
 

2) Στον Παπανικολάου Ηρακλή του Αλέξανδρου με ΑΦΜ 117666390 κάτοικο Λαμίας οδού 
Πατρόκλου 2 έχουν βεβαιωθεί οφειλές από Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 
συνολικού ποσού 80,00€   
Ο οφειλέτης με την αριθ.50200/2-12-19 Αίτηση του ζητά την διαγραφή των οφειλομένων 
ποσών (συνολικού ύψους 80,00€) από τέσσερις κλήσεις,  διότι λανθασμένα εκδοθήκαν οι 
Εκθέσεις Βεβαίωσης Παραβάσεων για το αριθ.κυκλ.ΥΗΗ4847 όχημα του, δεδομένου ότι  
είναι κάτοικος του κέντρου, οδός Πατρόκλου 2  & διέθετε Κάρτα Μόνιμου σύμφωνα με την 
όποια είχε την δυνατότητα νόμιμα να παρκάρει επί της οδού Πατρόκλου. 
Συγκεκριμένα για τις: 10303/15-7-2009 ποσού 20,00€  , 46929/2012 ποσού 20,00€ , 
49601/3-10-2009 ποσού 20,00€ διέθετε κάρτα στάθμευσης ενώ για την 12265/26-8-2009 
ποσού 20,00€ πρόκειται για διπλοεγγραφή. 
Συνημμένα μας προσκόμισε αντίγραφο Κάρτας Μονίμου κατοίκου για τα έτη 2009 & 2012 
& εκκαθαριστικό εφορίας για την κύρια μόνιμη κατοικία του. 
 
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και διαπίστωσε τα έξης:   

Εκθέσεις 
Βεβαίωσης 
Παραβάσεων 

Ημερομηνία 
παράβασης 

Ποσό 
σε € 

Αιτιολογία διαγράφης 

10303 15-7-2009 20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 
12265 26-8-2009 20,00 Πρόκειται για διπλοεγγραφή 

46929 2012 20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 
49601 3-10-2009 20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 

 
 

3) Στον Σταικούρα Κωνσταντίνο του Χρήστου με ΑΦΜ 006807630 κάτοικο Γαλατσίου οδός 
Παπαφλέσσα 16  έχουν βεβαιωθεί οφειλές από Κλήσεις Τροχαίας-Δημοτικής Αστυνομίας 
συνολικού ποσού 140,00€   
Ο οφειλέτης με την αριθ.52021/12-12-19 Αίτηση του ζητά την διαγραφή των οφειλομένων 
ποσών (συνολικού ύψους 140,00€) πλέον προσαυξήσεων από τρεις κλήσεις Δημοτικής 
Αστυνομίας ήτοι: την 7216/2009 ποσού 20,00€ -- την 34682/2011 ποσού 80,00€ & την 
56819/2013 ποσού 40,00€, διότι την περίοδο εκείνη ήταν Διευθυντής του πολιτικού 
γραφείου του Πρωθυπουργού και του είχε χορηγηθεί η άδεια από τον τότε Δήμαρχο 
Λαμιέων (όπως & σε εταίρους εκπρόσωπους  για τις πολιτικές ανάγκες των κομμάτων  
που εκπροσωπούσαν) για παραχώρηση χώρων στάθμευσης. Είχε δε, κάνει, εμπρόθεσμα 
ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) και του είχαν 
απαντήσει θετικά στο αίτημα του για διαγραφή των κλήσεων.      
Ζητά την διαγραφή των οφειλών διότι με έκπληξη του μετά από 10 χρόνια ενημερώνεται 
για πρώτη φορά για την ύπαρξη τους, δεδομένου ότι ανέκαθεν ήταν απόλυτα συνεπής 
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στις υποχρεώσεις του και  ουδέποτε θα άφηνε τέτοιες εκκρεμότητες και όπως είναι λογικό 
μετά από τόσα χρόνια δεν διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να αποδείξει τα 
γεγονότα.     
Η υπηρεσία μας εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και διαπίστωσε ότι και στο παρελθόν 
έχουν γίνει διάγραφες οφειλών από κλήσεις για τους ίδιους ακριβώς λογούς που 
επικαλείται ο εν λόγω οφειλέτης ( σχετικές οι:  ΑΔΣ 620-2016 &  ΑΔΣ5-2018 καθώς και η 
Βεβαίωση Δημάρχου για ανάλογη παραχώρηση χώρου στάθμευσης)  
 
 
  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.   
 
  
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
  
1) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων της Ταλτάνογλου 

Ναταλίας  του Σολομώντα με ΑΦΜ 130596364 κάτοικο Λαμίας οδού Τυμφρηστού 10η 
πάροδος, συνολικού ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Τροχαίας 
Δημοτικής Αστυνομίας (2011ΒΕΒ) διότι το αριθ. κυκλ. ΜΙΕ 9458  όχημα ανήκει στον 
Ταλτάνογλου Ιωάννης του Σολομώντα με ΑΦΜ 101900630 κάτοικο Κομποτάδων    
στον οποίο η οφειλή θα βεβαιωθεί αμελλητί μετά την διαγραφή (η εγγραφή στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο 
ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου)  

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

Ηρακλή του Αλέξανδρου με ΑΦΜ 117666390 κάτοικο Λαμίας οδού Πατρόκλου 2, 
συνολικού ποσού 80,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις Τροχαίας Δημοτικής 
Αστυνομίας και συγκεκριμένα  

Εκθέσεις 
Βεβαίωσης 
Παραβάσεων 

περίοδος  Ποσό 
σε € 

Αιτιολογία διαγράφης 

10303/15-7-2009 2010 ΒΕΒ  20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 
12265/26-8-2009 2010 ΒΕΒ 20,00 Πρόκειται για διπλοεγγραφή 

46929/2012 2009-2012 ΒΕΒ 20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 
49601/3-10-2009 2009-2012 ΒΕΒ 20,00 Διέθετε κάρτα στάθμευσης 

(η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους έγινε κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο) 
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3) Να γίνει διαγραφή της οφειλής από την καρτέλα χρεώσεων του Σταικούρα 
Κωνσταντίνο του Χρήστου με ΑΦΜ 006807630 κάτοικο Γαλατσίου οδός 
Παπαφλέσσα 16 συνολικού ποσού 140,00€ πλέον προσαυξήσεων, από Κλήσεις 
Τροχαίας Δημοτικής Αστυνομίας & συγκεκριμένα: 7216/2009 ποσού 20,00€ 
(2010ΒΕΒ) -- την 34682/2011 ποσού 80,00€(2011ΒΕΒ) & την 56819/2013 ποσού 
40,00€(2009-2013ΒΕΒ) για λόγους ισονομίας & ισοτιμίας δεδομένου ότι με τις αριθ. 
ΑΔΣ 620-2016 &  ΑΔΣ 5-2018 προγενέστερες αποφάσεις διαγράφηκαν ανάλογες 
όφειλες αποδεχόμενοι και τότε αλλά & τώρα τους ισχυρισμούς των πολιτών ως 
αληθής, υιοθετώντας την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτή εκφράζεται με 
το υπ’ αρ. πρ. 24979/12.7.2012 Πόρισμα και επιθυμώντας να ανάκτηση του 
αισθήματος εμπιστοσύνης & δικαιοσύνης στο πολίτη & την εμπέδωση στη συνείδησή 
του της ύπαρξης μιας χρηστής δημόσιας διοίκησης. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ΗΗ Πρ. Τμήματος Προσόδων 
& Δημοτικής Περιουσίας 

 
 
 
 

Ο Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών 



 
 
 

                     
     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
          ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
             Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η  
  ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
  ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικού δημόσιας κλήρωσης και Συγκρότηση Επιτροπής              
Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού    μέχρι  
60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)». 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
προς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 
    Η ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη συγκρότηση 
Επιτροπής Διενέργειας Δημοσίων Διαγωνισμών Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για σύσταση τριμελούς Επιτροπής, από 1/1/2020 
μέχρι 31/12/2020, από υπηρεσιακά μέλη, για διαγωνισμούς έργων προϋπολογισμού 
μέχρι και 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-11 Απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540/7-11-
2011). 

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκύκλιο του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2540/7-11-
2011). 

4.  Την Εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Υποδομών& Μεταφορών (αριθ. Πρωτ. 
Δ11/οικ.82/28-3-2018) « Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου 
Μελών >Επιτροπών  διαδικασιών σύναψης δημοσιών συμβάσεων έργων , 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών 
(Μη.Μ.Ε.Δ.). 

5. Το άρθρο 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ), 
«Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής». 
 

        Κατόπιν τούτων διενεργήθηκε η σχετική διαδικασία κλήρωσης, στη Διεύθυνση 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, την 27η/12/2017, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11:00 π.μ., και συνετάχθη το Πρακτικό κλήρωσης, το οποίο τίθεται αυτούσιο 
στη διάθεση των μελών του σώματος, για την ανάδειξη μελών Συγκρότησης 
Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού 
μέχρι 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ)», ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 
      Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 221 παρ. 8 εδάφιο α, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) με παράσταση 
και ενός εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του. 
      Μετά τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α’/7-6-2010, παρ. 1 εδάφιο ε), 

Εισηγούμαι 
       Την έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας 
Δημόσιων Διαγωνισμών Έργων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 60.000,00 € 



(χωρίς ΦΠΑ)», ήτοι ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, από 01/01/2020 μέχρι 31/12/2020, 
ως εξής: 
 
                        Τακτικά Μέλη 
 
1.  Γεώργιος Λέτσος  Πολ/κός Μηχ/κός, ως Πρόεδρος 
2.  Ιωάννης Μυλωνής Πολ/κος  Μηχ/κός ΤΕ, ως Μέλος 
3.  Ζωή Κακανά   Πολ/κός Μηχ/κός , ως Μέλος 
 
                Αναπληρωματικά Μέλη 
 
1. Όλγα-Μαρία Αντωνοπούλου , Πολ/κός Μηχ/κός, ως Πρόεδρος 
2. Ελένη  Ακρίβου , Πολ/κός Μηχ/κός Τ.Ε., ως Μέλος 
3. Ιωάννα Σερεμέτη , Ηλεκτ/γος  Μηχ/κός, ως Μέλος, 

 
    όπως προκύπτει και στο από 06/12/2019 συνημμένο Πρακτικό της Δ/νσης 
Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 
     Ως Γραμματέας στην εν λόγω Επιτροπή ορίζεται ο κ. Δημητρόπουλος Ιωάννης, 
Διοικητικός Υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων με αναπληρωτή 
του  τον κ. Ράλλη Παρασκευά Υ.Ε. Υπάλληλος της Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών 
Έργων . 
    Το πρακτικό κλήρωσης που  επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου. (υπ’ αριθμ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-11 Εγκύκλιος του Υπ. Δ.Μ. & Ηλ. Δ.). 

 
 

Λαμία  06/12/2019 
Ο Δ/ντής Υ. & Τ.Ε. 

 
 

Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2019 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση         : Φλέμιγκ- Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.          :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες    : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
 Τηλ                  : 2231351077 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

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

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -ΚΙΣΣΑΒΟΥ» 
  Στις 12/12/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00€ (με ΦΠΑ 24%) Κ.Α. 30.7322.0015 
πίστωση.30.000,00€ ΣΑΤΑ ΠΕ  Στοιχεία Πρωτογενούς Αιτήματος: ημερομηνία αιτήματος 21-03-
2019 ΑΔΑΜ 19REQ004657906- Κωδικός CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες και με 
όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 49516/28-11-19 διακήρυξη 
και την αριθ. 21/2019 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.  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3 ΓΩΓΟΣ  K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 
5 Λ.ΚIΤΣΟΣ ΑΤΕ  
6 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
7 ΚΩΣΤΗΣ I. ΓΕΩΡΙΟΣ  

Στις 12-12-19 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 
Σύνολο δαπάνης κατά τη 
προσφορά ή ποσοστό 

έκπτωσης 
1 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,06% 
2 ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  50,06% 
3 Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 48,12% 



4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠAΝΑΓΙΩΤΗΣ 46,48% 
5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,78% 
6  ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,06% 
7 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 28,14% 
       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 12-12-2019  1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, που αφορά την 
κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017 
                                               και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 
1) Η έγκριση του από  12-12-2019 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Έργων για  το έτος  2019, για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -ΚΙΣΣΑΒΟΥ  ».  

2) Η ανάδειξη για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ με 
έκπτωση 57,06%. 

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 12-12-2019 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 

 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΟΘΩΝΟΣ 1 –ΤΚ 
35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-42893 
Fax:22310- 
 email:polisco@otenet.gr 

  
2 

 
ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΚΕΥΘΕΡΙΑΣ 15       
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

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

 
 3  

 
Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 

ΔΥΟΒΟΤΝΙΩΤΗ 3    –
ΤΚ 35132ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-34626 
Fax:22310-44826  
email:lk@kitsosate,gr 

 
4 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ                 
 Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ    15     
–ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.& Fax 22310-22092 
mail:provopoulosp@hotmail.com
  

  
5 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  18    
ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ & FAX.22310-45129 
email:gprovop@gmail,com  

  
6  

 
ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΥΜΓΡΗΣΤΟΥ 1Α       
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. & FAX22310-37858 
email:gkostis1@gmail.com 

 
7 

 
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 

ΑΓΡΑΦΩΝ 24 
Τ.Κ. 35 133  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-44751 
Fax:22310- 44753 
email:geodomi.ate@gmail.com 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
 12-12-19 1ο  Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε. Δ. 
                                                                                        
 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 

 

 

 

 

 



                 
     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:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» προϋπολογισμού 53.500,00€ 
        Στη Λαμία σήμερα την   12/12/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα  9:30 μ .μ. οι υπογραφόμενοι: 
1)    ΛΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   Πολιτικός     Μηχ/κός                ως Πρόεδρος 
2     ΑΝΤΩΝΟΠΟΠΥΛΟΥ  ΟΛΓΑ -ΜΑΡΙΑ          Πολιτικός      Μηχανικός            ως μέλος 
3)    ΓΚΕΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                  Αρχιτέκτων 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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ - ΚΙΣΣΑΒΟΥ» προϋπολογισμού    53.500,00€  σύμφωνα 
με την αριθ.  21/2019  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 

  
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ Χ Χ Χ 21784 1Η Χ 

ΑΔΑΤ  ΑΝ 484444 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
2 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Χ Χ Χ 8916 2Η Χ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 51929/12-12-19 
09,45 

 
3 

 
ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Χ Χ Χ 2445 2Η Χ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 51934/12-12-19  
09.54 

 
4  

 
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 

Χ Χ Χ 30097 3Η Χ 
ΑΡΘ, ΠΡΩΤ, 51924-12-12-19-
9,24 

 
5 

 
Λ.ΚΙΤΣΙΟΣ ΑΤΕ  

Χ Χ Χ 16543 4Η Χ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 51904-12-12-
19,9,01 



 
6 

 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

Χ Χ Χ 27493 1Η Χ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 51917-12-12-19-
9,14 

 
7 

 
ΚΩΣΤΗΣ  Ι.  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 Χ Χ Χ 6597 2Η Χ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 51926-12-12-19-
9,30 

       
   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 επιχείρησης ή ονοματεπώνυμο 

εργολάβου 
Σύνολο δαπάνης κατά τη 

προσφορά ή ποσοστό έκπτωσης 
1 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,06% 
2 ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  50,06% 
3 Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 48,12% 
4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 46,48% 
5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,78% 
6  ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,06% 
7 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 28,14% 
 
 
     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, το ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ  ΧΡΗΣΤΟ .με έκπτωση  ( 57,06   %.) 

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 12/12/2019 
 

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

 
 
                   ΛΕΤΣΟΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                       ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ-ΜΑΡΙΑ 
 
 
 
                                                                                                                    ΓΚΕΤΣΙΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ 



                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 2019 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 

Ταχ.Δ/νση         : Φλέμιγκ- Ερυθρού Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.          :   35 131 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες    : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 
 Τηλ                  : 2231351077 

  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

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

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -ΚΙΣΣΑΒΟΥ» 
  Στις 12/12/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός και με κριτήριο 
κατακύρωσης την  συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιμής, 
για την κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 53.500,00€ (με ΦΠΑ 24%) Κ.Α. 30.7322.0015 
πίστωση.30.000,00€ ΣΑΤΑ ΠΕ  Στοιχεία Πρωτογενούς Αιτήματος: ημερομηνία αιτήματος 21-03-
2019 ΑΔΑΜ 19REQ004657906- Κωδικός CPV 45000000-7 Κατασκευαστικές εργασίες και με 
όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 49516/28-11-19 διακήρυξη 
και την αριθ. 21/2019 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.  ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
3 ΓΩΓΟΣ  K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
4 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 
5 Λ.ΚIΤΣΟΣ ΑΤΕ  
6 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
7 ΚΩΣΤΗΣ I. ΓΕΩΡΙΟΣ  

Στις 12-12-19 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 
Σύνολο δαπάνης κατά τη 
προσφορά ή ποσοστό 

έκπτωσης 
1 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 57,06% 
2 ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  50,06% 
3 Λ. ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 48,12% 



4 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΠAΝΑΓΙΩΤΗΣ 46,48% 
5 ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 45,78% 
6  ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40,06% 
7 ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 28,14% 
       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 12-12-2019  1ο 
Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για  το έτος  2019, που αφορά την 
κατασκευή του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -
ΚΙΣΣΑΒΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2017 
                                               και προτείνεται η λήψη απόφασης για: 
 
1) Η έγκριση του από  12-12-2019 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών 

Έργων για  το έτος  2019, για το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ -ΚΙΣΣΑΒΟΥ  ».  

2) Η ανάδειξη για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, τον ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ ΧΡΗΣΤΟ με 
έκπτωση 57,06%. 

3) Την κοινοποίηση της απόφαση έγκρισης του από 12-12-2019 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 

 
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

 ΟΘΩΝΟΣ 1 –ΤΚ 
35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-42893 
Fax:22310- 
 email:polisco@otenet.gr 

  
2 

 
ΓΩΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΚΕΥΘΕΡΙΑΣ 15       
ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

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

 
 3  

 
Λ.ΚΙΤΣΟΣ ΑΤΕ 

ΔΥΟΒΟΤΝΙΩΤΗ 3    –
ΤΚ 35132ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-34626 
Fax:22310-44826  
email:lk@kitsosate,gr 

 
4 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ                 
 Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ    15     
–ΤΚ 35100 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.& Fax 22310-22092 
mail:provopoulosp@hotmail.com
  

  
5 

 
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ  18    
ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ & FAX.22310-45129 
email:gprovop@gmail,com  

  
6  

 
ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΥΜΓΡΗΣΤΟΥ 1Α       
–ΤΚ 35131 ΛΑΜΙΑ 

Τηλ. & FAX22310-37858 
email:gkostis1@gmail.com 

 
7 

 
ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ 

ΑΓΡΑΦΩΝ 24 
Τ.Κ. 35 133  ΛΑΜΙΑ 

Τηλ.22310-44751 
Fax:22310- 44753 
email:geodomi.ate@gmail.com 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
 12-12-19 1ο  Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού                     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ε. Δ. 
                                                                                        
 

                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΤΣΟΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Μελέτη: «Μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών 
κτιρίων» 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 

 

Προϋπολογισμός: 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Στην Λαμία σήμερα την 1-4-2019 ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  ο μηχανικός της 

Δ/νσης Υποδομών &Τεχνικών Εργων  του Δήμου Λαμιέων Θεόδωρος Φούντας 

μηχανολόγος  μηχανικός, επιβλέπων των εργασιών της μελέτης «Μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων», προεκτιμώμενης 

αμοιβής 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., μετά τον έλεγχο των 

στοιχείων των παραδοτέων, βεβαιώνω ότι η μελέτη συντάχθηκε έγκαιρα και 

εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα συμβατικά οριζόμενα.  

 

Λαμία  1-4-2019 

Ο επιβλέπων 

 

 

Θεόδωρος Φούντας 

Μηχανολόγος. Μηχανικός με Α’ βαθμό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Μελέτη: «Μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών 
κτιρίων» 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 

 

Προϋπολογισμός: 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο υπογράφων Δημήτριος Τσώνης, προϊστάμενος  της Δ/νσης Υποδομών 

&Τεχνικών Εργων  του Δήμου Λαμιέων, Διευθύνουσας Υπηρεσίας της ως άνω 

μελέτης έχοντας υπόψη: 

α) Το άρθρο 189 του Ν 4412/2016 «έγκριση μελέτης - παραλαβή αντικειμένου 

σύμβασης»  

β) Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» ,  προεκτιμώμενης αμοιβής  24.800,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

                                 βεβαιώνω ότι 

Η μελέτη περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 31-3-2019 σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, τις τεχνικές προδιαγραφές και την αρ. 40740/13-09-

2018 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΔΩΒΩΛΚ-6ΛΟ). 

 

                           Λαμία    1-4-2019 

                               Ο Διευθυντής Υ.Τ.Ε 

 

 

                                  Δημήτριος Τσώνης 

                              Πολιτικός μηχανικός με Α’ βαθμό 

 

 

 

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  
Λαμία,      /12/2019 
Αρ.Πρωτ.:  

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Δ.Υ.Τ.Ε.) 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ 
ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  

Ταχ.Δ/νση:    Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ.Κωδ.:    35 131 Λαμία 
Πληροφορίες: Θεόδωρος Φούντας 
Τηλ/Φαξ:     22310 – 67358 / 22465  
Ε-mail:        fountas@lamia-city.gr 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών 

κτιρίων» 
 
Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (άρθρο 189 –Εγκριση της μελέτης-Παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης) 
 Την έγκριση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών . 
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 
 Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 « Καλλικράτης». 
 Την αριθ.. 267/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Λαμιέων για 

τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». 

 Την αριθ 40740/13-9-2018 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων , για την απευθείας 
ανάθεση (μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης) της μελέτης «Μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων», στην εταιρεία «Ι. 
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ». 

 Την αριθ. 44179/26-9-2018  σύμβαση εκτέλεσης της μελέτης με τον ανάδοχο έναντι 
ποσού   24.800,00 € με ΦΠΑ.  

 Την αριθ. 44840/28-9-2018 απόφαση της Δ/νσης Υ.Τ.Ε για τον ορισμό επιβλέποντος 
της μελέτης 

 Την από   01-04-2019  έκθεση περαίωσης μελέτης του  επιβλέποντος  μηχανικού της  
μελέτης  

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 Την έγκριση της  μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
δημοτικών κτιρίων», αναδόχου μελετητικής εταιρείας «Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ 
ΕΕ». 

 
Συνημμένα:      Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Η από  1-4-2019 έκθεση περαίωσης  
Ε.Δ. :                                                                          Δημήτριος Τσώνης 
Φ. Μελέτης                       Πολιτικός Μηχανικός με Α’ βαθμό  
 



                                                                     
 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ, ΑΔΕΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 Αρμόδιος: Θ. Φούντας 
Τηλ.: 22310-67358 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

e-mail: fountas@lamia-city.gr 
 
 

Εισήγηση  
προς την Oικονομική Eπιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Παραλαβή μελέτης «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΚΤΑΣΕΩΝ». 
 

 
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 , τίθεται υπόψη σας η παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». 
 

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016  (άρθρο 189 –Εγκριση της μελέτης-
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης) 

2. Την έγκριση του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών . 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 
4. Τις σχετικές διατάξεις  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. 

5. Την αριθ. 267/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου 
Λαμιέων για τον τρόπο εκτέλεσης της μελέτης «Μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». 

6. Την αριθ. 40740/13-9-2018 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων , για την 
απευθείας ανάθεση (μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης) , της μελέτης 
«Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων» 
στην εταιρεία «Ι. Κουτρούμπας & Σία ΕΕ» . 

7. Την αριθ. 44179/26-9-2018  σύμβαση εκτέλεσης της μελέτης με τον 
ανάδοχο έναντι ποσού   24.800,00 € με ΦΠΑ.  

8. Την αριθ. 44840/28-9-2018 απόφαση της Δ/νσης Υ.Τ.Ε για τον ορισμό 
επιβλέποντος της μελέτης 

9. Την από   1-4-2019  έκθεση περαίωσης μελέτης του  επιβλέποντος  
μηχανικού της μελέτης. 

10. Την αριθ. 51962/12-12-2019 Απόφαση της Δ/νσης Υποδομών και 
Τεχνικών Έργων για την έγκριση της μελέτης «Μελέτη 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων». 

 
 

 



 
Προτείνεται: 

 
Η παραλαβή της μελέτης «Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών 
κτιρίων», αναδόχου μελετητικής εταιρείας «Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ και ΣΙΑ ΕΕ». 
 

 
 
Λαμία, 12-12-2019 

Ο Συντάξας 
 
 
 
 

Θεόδωρος Φούντας 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

με Α’ βαθμό 

Λαμία,   -12-2019 
Ο Προϊστάμενος τμήματος 

 
 
 
 

Παναγιώτης Αποστολόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 με Α’ βαθμό 

Λαμία,    -12-2019 
Ο Δ/ντης Υ.Τ.Ε. 

 
 
 
 

Δημήτριος Τσώνης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 με Α’ βαθμό 
 

 
 

 
 

 



Σελίδα 1 από 1 
 

          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ:  Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού -  Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

- Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπ. 88.984,63€, (με ΦΠΑ 24%). 

 

 

Π ρ ο ς  

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 

του Ν.4623/2019, η λήψη απόφασης για: 

Α. τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπ. 88.984,63€, (με ΦΠΑ 

24%), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 28/2019 μελέτης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την 

παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ». 

 

Λαμία, ……/……/2019 Λαμία,  …..  /……/2019 Λαμία,  …… /……../2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

   

  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 



 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 28/2019   
 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 

Προϋπολογισμός  88.984,63 € (μαζί με ΦΠΑ 24%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

Ι. Τεχνική  Περιγραφή  

     ΙΙ. Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

     ΙΙΙ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Πίνακας ανάλυσης οικονομικής προσφοράς 

 

  

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.1 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ:  

Κ. Α.: 

88.984,63 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
15.6274.0001, 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  28/2019   

 

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η  μελέτη αφορά  την κάλυψη των δαπανών για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων που στεγάζουν 

Παιδικούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ εξωτερικά και εσωτερικά καθώς και περιμετρικά των κτιρίων.  

Ο καθαρισμός θα πραγματοποιείται από συνεργεία του αναδόχου και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία των υπηρεσιών καθαρισμού των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, 

κρίνεται επιβεβλημένη, λόγω της έλλειψης μόνιμου προσωπικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα 

καθαρισμού των κτιρίων, λαμβάνοντας μέριμνα για τον επιμελή καθαρισμό τους, από άρτια καταρτισμένο 
προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριμένα υλικά καθαρισμού και 

απολύμανσης. 

Η συχνότητα καθαρισμού και οι απαιτούμενες ανθρωποώρες διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, τον 
αριθμό χρηστών και επισκεπτών.  

Εκτός από τις τακτικές εργασίες καθαρισμού, για κάθε κατηγορία χώρου δίνονται εργασίες που 

πραγματοποιούνται εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια. Το κόστος των εργασιών αυτών συμπεριλαμβάνεται στο 
ωριαίο κόστος ανά εργαζόμενο. 

Για τη σύνταξη του ενδεικτικού προϋπολογισμού μελέτης, στο ωριαίο κόστος εργασίας ενδεικτικά 

συμπεριλαμβάνονται: 

 οι πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων (δώρα, επιδόματα, αναπλήρωση εργαζομένου 

κλπ),  

 οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη,  

 το κόστος αναλώσιμων καθαριότητας και απολύμανσης,  

 το διοικητικό κόστος υπηρεσιών,  

 οι κρατήσεις και  

 το εργολαβικό όφελος. 

Η διαδικασία θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής 
(χαμηλότερη τιμή), στο κόστος ανθρωποώρας. 

Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 88.984,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και είναι εγγεγραμμένη 
στον Κ.Α. 15.6274.0001 «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής 
Πολιτικής»  του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων, για τα οικονομικά έτη 2019, 2020: 
 

Λαμία, Οκτώβριος 2019 

Η Συντάξασα 

 

Αγγελική Μακρυγιάννη 

Μηχανολόγος Μηχανικός



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.2 

 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ:  

Κ. Α.: 

88.984,63 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
15.6274.0001, 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  28/2019   

 

ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Περιγραφή χώρων κτιρίων- Περιγραφή εργασιών - Χώροι καθαρισμού –  
Τεχνικές προδιαγραφές 

 

1.1. Επιφάνεια κτιρίων: 

Τα κτίρια που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, με τις αντίστοιχες επιφάνειες και τους χώρους προς 

καθαρισμό, είναι τα εξής: 

Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 
Επιφάνεια 

(τ.μ) 
Χώροι 

Ημέρες 
Λειτουργίας 

1 1ος Παιδικός Σταθμός Άνοιξη 520 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

2 2ος Παιδικός Σταθμός Αθηνών 500 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

3 3ος Παιδικός Σταθμός Ν. Μαγνησία 600 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

4 4ος Παιδικός Σταθμός Αρκαδίου 280 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

5 6ος Παιδικός Σταθμός Άνω Καλύβια 485 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

6 7ος Παιδικός Σταθμός Γαλανέϊκα 490 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

7 8ος Παιδικός Σταθμός Σταυρός 525 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

8 1ο Κ.Δ.Α.Π. (Δημαρχείο) 
Φλέμιγκ & 
Ερυθρού 
Σταυρού 

150 
Αίθουσες, γραφεία, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, κουζίνα 

Δευτέρα έως 
Παρασκευή 

9 
2ο Κ.Δ.Α.Π. (2oς Παιδ. 
Σταθμός) 

Αθηνών 300 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

10 3ο Κ.Δ.Α.Π. (7o Δημ.Σχολ.) Πρεβέζης 22 60 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

11 
5ο Κ.Δ.Α.Π. (15o Δημ. 
Σχολ.) 

Αφανός   
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

12 
6ο Κ.Δ.Α.Π. (18o Δημ. 
Σχολ.) 

Γαλανέϊκα 60 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

13 
7ο Κ.Δ.Α.Π. (Δημ. Σχολ. 
Γοργοποτάμου) 

Γοργοπόταμος 60 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

14 
8ο Κ.Δ.Α.Π. (Δημ. Σχολ. 
Υπάτης 

Υπάτη 60 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 

15 Κ.Δ.Α.Π. (Ειδ. Αγωγής) Λαμία 60 
Αίθουσες, χώροι υγιεινής, Δευτέρα έως 

Παρασκευή 
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1.2 Περιγραφή εργασιών 

Παρακάτω δίνονται αναλυτικά οι ομάδες κτιρίων και εγκαταστάσεων, οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και η 

προβλεπόμενη συχνότητα καθαρισμού. Για οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος καθαρισμού απαιτείται 

η γραπτή σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Α/Α Κτίριο 
Επιφάν

εια 
(τ.μ) 

Συχνό-
τητα 

Ανθρω
ποώρες
/μέρα 

Μέρες
/μήνα 

Σύνολο 
ανθρωπο
ωρών/μή

να 

Διάρκεια 
(μήνες/έ

τος) 

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών/έτος 

1 1ος Παιδικός Σταθμός 520 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

2 2ος Παιδικός Σταθμός 500 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

3 3ος Παιδικός Σταθμός 600 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

4 4ος Παιδικός Σταθμός 280 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

5 6ος Παιδικός Σταθμός 485 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

6 7ος Παιδικός Σταθμός 490 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

7 8ος Παιδικός Σταθμός 525 
5 φορές / 
εβδομάδα 

3 22 66,0 11 726,00 

8 1ο Κ.Δ.Α.Π. (Δημαρχείο) 150 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 11 484,00 

9 
2ο Κ.Δ.Α.Π. (2oς 
Παιδ.Σταθμός) 

300 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

10 3ο Κ.Δ.Α.Π. (7o Δημ.Σχολ.) 60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

11 5ο Κ.Δ.Α.Π. (15o Δημ.Σχολ.) 60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

12 6ο Κ.Δ.Α.Π. (18o Δημ. Σχολ.) 60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

13 
7ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. Σχολ.) 
Μοσχοχωρίου 

60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

14 
8ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. Σχολ. 
Υπάτης) 

60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

15 9ο Κ.Δ.Α.Π. ( Ειδ. Αγωγής) 60 
5 φορές / 
εβδομάδα 

2 22 44,0 10 440,00 

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ  4.210       8.646,00 
 

Οι ακριβής ημέρες που θα παρέχονται οι υπηρεσίες καθαρισμού θα καθοριστούν σε συνεργασία με τους 
υπεύθυνους κάθε κτιρίου. Oι ημέρες παροχής των υπηρεσιών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στους 

Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) η καθαριότητα θα 

πραγματοποιείται είτε πριν την προσέλευση των παιδιών, είτε μετά την αποχώρησή τους, σε συνεννόηση με 
τους υπεύθυνους λειτουργίας. Το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΠ είναι 16:00-21:00 καθημερινά. Την περίοδο 

διακοπών το ωράριο λειτουργίας είναι 8:00-14:30. 

 

Ειδικότερα οι προβλεπόμενες εργασίες είναι οι εξής: 

1. Τακτικός ημερήσιος καθαρισμός 

 καθαρισμός των επιφανειών των γραφείων, επίπλων, καθισμάτων, βιβλιοθηκών, ερμαρίων, συρταριέρων, 

ντουλαπιών, τραπεζιών με απορροφητικό πανί και υγρό καθαρισμού, καθώς και των αντικειμένων αυτών, 
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όπως τηλεφώνων, υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, και αυτών με κατάλληλο απορρυπαντικό, με 

ιδιαίτερη προσοχή ως προς τα αντικείμενα που βρίσκονται τοποθετημένα στις επιφάνειες. 

 ξεσκόνισμα των βιβλίων και των φακέλων που βρίσκονται σε εμφανές σημείο καθώς και καθαρισμό των 

βιβλιοθηκών και πάγκων που είναι οι φάκελοι. 

 αλλαγή σακούλας απορριμμάτων, άδειασμα καλαθιών αχρήστων σε πλαστικούς σάκους και μεταφορά στους 

κάδους του Δήμου. 

 τοπική αφαίρεση των αποτυπωμάτων, μελανιών, και  λεκέδων από τις επιφάνειες, γραφεία, τζάμια, έπιπλα, 

τοίχους, κ.λ.π.) 

 σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα μοκετών 

 σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων με τα πλέον ενδεδειγμένα και επαρκή σε αριθμό και ποιότητα 

μηχανήματα και υλικά. 

 καθαρισμός στις γωνίες, κάτω από τις ντουλάπες, γύρω και κάτω από τα μηχανήματα, εκτυπωτές, Fax, 

φωτοτυπικά, 

 καθαρισμός ειδών υγιεινής με ειδικό απολυμαντικό υγρό 

 καθαρισμός πλακιδίων, γύρω από τα είδη υγιεινής και τοπικά όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 καθαρισμός καθρεπτών, νιπτήρων, σαπουνοθηκών  και βρυσών. 

 Σκούπισμα, σφουγγάρισμα του κλιμακοστασίου όλων ορόφων και της εισόδου, καθαρισμός κουπαστής και 

κιγκλιδωμάτων 

 αλλαγή πλαστικής σακούλας στα καλάθια των αχρήστων των WC και μεταφορά των απορριμμάτων στους 

κάδους του Δήμου 

 τοποθέτηση χαρτιού υγείας, χειροπετσέτων και σαπουνιού 

 καθαρισμός και απολύμανση των χώρων της κουζίνας 

 σκούπισμα και σφουγγάρισμα του δαπέδου των χώρων της κουζίνας, 

 καθαρισμό και απολύμανση των νεροχυτών, πάγκων, μικροσυσκευών, πιάτων,  ποτηριών, κ.λ.π. της 

κουζίνας 

 

2. Εβδομαδιαίος καθαρισμός : 

 καθαρισμός, ξεσκόνισμα και σκούπισμα των εσωτερικών πρεβαζιών των παραθύρων και ξεσκόνισμα των 

περσίδων των γραφείων, 

 ξεσκόνισμα των κάδρων και πινάκων ζωγραφικής, 

 επιμελής και γενικό καθαρισμό και απολύμανση των χώρων υγειινής  με απολυμαντικό, 

 καθαρισμό των υαλοπινάκων και των υαλοπινάκων των ανελκυστήρων 

 καθαρισμός και συλλογή απορριμμάτων από τα πεζοδρόμια, πλακόστρωτα και λοιπούς εξωτερικούς χώρους, 

γύρω από το κτιριακό συγκρότημα μία φορά την εβδομάδα και όποτε κρίνεται αναγκαίο (λόγω αέρα ή 

βροχής ή να έχουν μαζευτεί σκουπίδια στους χώρους) 

 Καθαρισμός ζαρντινιέρων και γλαστρών από σκουπίδια 

 

3. Μηνιαίος καθαρισμός : 

 πλύσιμο, στέγνωμα δαπέδου με ειδική πλυστική μηχανή, τμηματικά έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το σύνολο της 

επιφάνειας σε μία εβδομάδα, 

 καθαρισμό όλων των εσωτερικών τζαμιών καθώς και των περιμετρικών τζαμιών του κτιρίου εσωτερικά και 

εξωτερικά, (όσο είναι εφικτό) 

 καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, κουφωμάτων, των διακοπτών των φώτων, των καναλιών 
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καλωδιώσεων, 

 σκούπισμα με τη χρήση απορροφητικής μηχανής των υφασμάτων των καρεκλών 

 

4. Ετήσιος καθαρισμός: 

 καθαρισμός εξωτερικά υαλοπινάκων/υαλοστασίων με κατάλληλα απορρυπαντικά, με τη χρήση ειδικών 

ανυψωτικών μηχανημάτων, όπου είναι αναγκαίο.  

 πλύσιμο μοκετών με ειδικά και κατάλληλα μηχανήματα  

 γενική καθαριότητα των Παιδικών Σταθμών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 

 

5. Επισημάνσεις 

5.1 Σε ότι αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιείται 

σχολαστική γενική καθαριότητα, η οποία περιλαμβάνει τόσο τις κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και τον 

εξοπλισμό τους (έπιπλα, σκεύη, παιχνίδια). 

5.2 Οι χώροι υγιεινής που εξυπηρετούν τα κτίρια του άρθρου 1.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών 

περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα καθαρισμού των κτιρίων ακόμη κι αν αποτελούν ξεχωριστούς χώρους ή 

ανήκουν σε διακριτές μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 1.1.  

5.3 Ο καθαρισμός των εξωτερικών χώρων (κλιμακοστάσια, διάδρομοι, πλακοστρώσεις) θα είναι εξίσου 

επιμελής με τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων. Θα περιλαμβάνει και τον εξοπλισμό των εξωτερικών 

χώρων όπως κάγκελα, παγκάκια, ζαρντινιέρες κλπ.   

 

 

1.3 Εξοπλισμός – Υλικά 

1.3.1 Γενικά   

Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός και τα απαιτούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να είναι τα 

ενδεδειγμένα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.  

Με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική 

υποστήριξη, δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του εξοπλισμού, 

ώστε η εκτέλεση του αναληφθέντος έργου να είναι απρόσκοπτη. Ο εργοδότης θα προμηθεύει τον ανάδοχο με 

τις απαιτούμενες ποσότητες χαρτιού υγείας το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα.  

Το προσωπικό που θα απασχολείται πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη χρήση των μηχανημάτων, των συσκευών, 

καθώς και στις εργασίες καθαρισμού χώρων δημοσίων κτιρίων  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά κατάλογο 
των υλικών (απορρυπαντικών, απολυμαντικών, καθαριστικών κλπ) που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν κατά 

την εκτέλεση της σύμβασης   

 

1.3.2 Τεχνικός εξοπλισμός 

Όλα τα αναγκαία μηχανικά μέσα (σκεύη, εργαλεία και μηχανήματα) και ο λοιπός εξοπλισμός για τον καθαρισμό 
των κτιρίων πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας και πλέον κατάλληλα και να μην προκαλούν φθορές στις 

εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 

 

α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:  

 Τρόλεϊ καθαριστριών (ένα για κάθε κτίριο)  

 Μηχανές απορρόφησης υγρών και άντλησης υδάτων.  

 Μηχανές πλυσίματος – γυαλίσματος spray.  

 Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος. Θα χρησιμοποιούνται 
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διαφορετικοί κάδοι σφουγγαρίσματος διπλού συστήματος και σφουγγαρίστρες για τα γραφεία - 

κοινόχρηστους χώρους και διαφορετικοί για τα WC.  

 Ηλεκτρικές σκούπες επαγγελματικού τύπου  

 Υφασμάτινες μάκτρες (dust mop), όπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική σκούπα.  

 Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων, ανθεκτικές, διαφόρων μεγεθών  

 Σφουγγαράκια με σύρμα, για τρίψιμο μεταλλικών επιφανειών, νιπτήρων και ειδών υγιεινής.  

 Σκάλα  

 Λάστιχο ποτίσματος  

 Ξεσκονόπανα  

 Σάρωθρα και φαράσια για τους περιβάλλοντες χώρους και όπου χρειάζεται  

Όλα τα απαραίτητα μηχανικά μέσα και ο λοιπός εξοπλισμός, όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

β) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ  

 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δαπέδου, τοίχων, επιφανειών, νιπτήρων, ειδών υγιεινής.  

 Απορρυπαντικά – καθαριστικά δύσκολων ρύπων.  

 Απολυμαντικά επιφανειών  

 Υγρό καθαριστικό τζαµιών – καθρεπτών.  

 Γυαλιστικό κρουνών 

 Γυαλιστικό μεταλλικών επιφανειών  

 Αυτογυάλιστη παρκετίνη αντιολισθητική για δάπεδα 

 

Όλα τα απαραίτητα χρησιμοποιούμενα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης πρέπει να πληρούν τους εξής 
όρους: 

 Τα υλικά θα είναι αρίστης ποιότητας, δεν θα πρέπει να προκαλούν φθορά στους χώρους και τα 

αντικείμενα ούτε να εμπεριέχουν ουσίες που ταξινομούνται ως επικίνδυνες βάσει του Εθνικού Μητρώου 

Χημικών Προϊόντων. 

 Η ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος θα είναι σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΚ) 

1272/2008, όπως ισχύει. 

 Θα έχει κατατεθεί αίτηση καταχώρησης του προϊόντος στο ΕΜΧΠ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το 

άρθρο 45 του κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008ΕΚ), όπως ισχύει. 

 Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα θα έχουν γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. 

 Όλα τα απορρυπαντικά προϊόντα θα φέρουν στις ετικέτες τις φράσεις: «Μακριά από παιδιά» και 

«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210-7793777 

 Να τηρούν πρότυπα ποιότητας και να είναι ως προς την παραγωγή τους πιστοποιημένα κατά EN ISO 

9001. 

 Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του 

προσωπικού και των επισκεπτών και να μην προκαλούν φθορές βραχυχρόνια και μακροχρόνια στις 
εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου. 

 Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης να παρέχονται στο προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού 

(καθαριστές) στη συσκευασία και με τη σύνθεση – διάλυση της εταιρείας παραγωγής τους. 

 Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία αναλυτικό κατάλογο των προϊόντων που πρόκειται να 

χρησιμοποιήσει, ώστε να λάβει γραπτή έγκριση.  

 

Όλα τα απαραίτητα υλικά για τον καθαρισμό όπως αυτός περιγράφεται, βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός των: 

α) Χαρτί υγείας, β) Χειροπετσέτες και γ) Κρεμοσάπουνο χεριών. 
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Ο Δήμος θα προµηθεύει τον ανάδοχο µε τις απαιτούµενες ποσότητες χαρτιού υγείας, χειροπετσετών και 

σαπουνιών χεριών (σε υγρή ή στερεή µορφή), το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να ελέγχει στο Γενικό Χημείο του Κράτους την ποιότητα των υλικών και ο 

ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να αντικαθιστά τα υλικά που προκαλούν φθορά.  

 

1.4  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα υποβάλλουν στην τεχνική τους προσφορά: 

 Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη, που θα αναφέρει , ότι 

αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης, 

 Κατάλογο των χρησιμοποιούμενων απορρυπαντικών/απολυμαντικών (εμπορική ονομασία, εργοστάσιο 

παραγωγής) και  Δελτία  Δεδομένων Ασφαλείας για όσα είδη προβλέπονται.  

 Πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των μηχανημάτων – εξοπλισμού που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 2ο :   Εκτέλεση της εργασίας - Παραλαβή παρεχομένων υπηρεσιών -ποινικές ρήτρες για  

πλημμελή εκτέλεση εργασιών 

 

2.1 Οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που δίνεται για κάθε χώρο ξεχωριστά στο άρθρο 1.2 
των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

2.2 Σε περίπτωση που ο Δήμος μεταφέρει οποιοδήποτε μέρος των εγκαταστάσεών του που περιγράφονται στο 

Άρθρο 1 των Τεχνικών Προδιαγραφών, σε άλλη διεύθυνση, ή μισθώσει ή αγοράσει νέα κτίρια, και γενικά σε 
οποιαδήποτε περίπτωση κριθεί αναγκαίο, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των υπηρεσιών και του 

προσωπικού καθαριότητας που απασχολείται στο αναφερόμενο στη διακήρυξη κτίριο, σε άλλο κτίριο. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη διεύθυνση της νέας 
εγκατάστασης που θα του υποδειχθεί, με τους ίδιους όρους που καθορίζονται στην παρούσα μελέτη. 

2.3 Η παραλαβή των παρεχομένων υπηρεσιών γίνεται τμηματικά, από την επιτροπή παραλαβής. Κατά τη 

διαδικασία παραλαβής διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι στους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους 
καθαρισμού, στον τρόπο εκτέλεσης, στις διαδικασίες εκτέλεσης των εργασιών και στην κατάσταση και 

λειτουργία των διατιθέμενων για την καθαριότητα μέσων. 

Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει απόκλιση από τις υποχρεώσεις μπορεί να προτείνει την απόρριψη του αναδόχου ή 
την κατά περίπτωση βελτίωση των συνθηκών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις προτάσεις της 

Επιτροπής, εντός από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προβεί στην 

τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο για τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του 

αναδόχου. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της ημερομηνίας εκτέλεσης του προγράμματος μπορεί να επιβληθεί σε 
βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

 

2.4 Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου ποινικές ρήτρες, 
με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα: 

α) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης που διαπιστώνεται για πρώτη φορά επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% 

επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πλημμελώς. 

β) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης που διαπιστώνεται για δεύτερη φορά επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί 
της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πλημμελώς,  
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γ) για πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης που διαπιστώνεται για κάθε επόμενη φορά επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν πλημμελώς, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Ειδικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

3.1. Όταν ο Ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά αυτός το βάρος της 

αποδείξεώς της. Στερείται όμως του δικαιώματος να την επικαλεσθεί, αν δεν την αναφέρει εγγράφως και 

δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, αφότου 
συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο 

σύνολό της ή μερικά τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 

3.2. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για κάθε ζημία που θα προκληθεί στην περιουσία του Δήμου Λαμιέων από το 
προσωπικό που θα απασχολείται στον καθαρισμό. 

3.3. Ο Ανάδοχος και κάθε μέλος του προσωπικού που θα απασχολεί για την καθαριότητα υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις εντολές της αρμόδιας Επιτροπής  του Δήμου Λαμιέων σε κάθε θέμα που έχει σχέση 
με τις εκτελούμενες εργασίες. 

3.4. Το απασχολούμενο προσωπικό στο έργο του καθαρισμού θα είναι αποκλειστικά προσωπικό του Αναδόχου 

και δε θα έχει ουδεμία σχέση με το Δήμο Λαμιέων. Το προσωπικό αυτό θα απασχολείται αποκλειστικά και 
μόνο για τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δήμου Λαμιέων και σε καμία 

περίπτωση σε εργασίες που δεν θα αφορούν το Δήμο. Το απασχολούμενο προσωπικό θα αντικαθίσταται σε 

κάθε περίπτωση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση που το 
απασχολούμενο προσωπικό δεν προέρχεται από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχει 

οπωσδήποτε άδεια διαμονής και εργασίας στη χώρα.To απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να 

διατηρείται όσο το δυνατό σταθερό, να ομιλεί αρκετά καλά την Ελληνική γλώσσα.  

3.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με σχολαστικότητα την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 

σε ότι αφορά τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές του προσωπικού, το ωράριο εργασίας, την κοινωνική του 

ασφάλιση και τις άλλες ανάλογης φύσης παροχές και δεν δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή των εν 
λόγω παροχών στο απασχολούμενο προσωπικό με την αιτιολογία ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν του 

κατέβαλε την προβλεπόμενη από τη σύμβαση αποζημίωση. 

3.6. Φωτοτυπίες των δηλώσεων του ΕΦΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα πρέπει να κατατίθενται στην 
Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Ανάδοχος απασχολεί ανασφάλιστο προσωπικό ή 

ότι απασχολεί αλλοδαπούς που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται (άδεια 

παραμονής, κ.λ.π) τότε η Αναθέτουσα Αρχή καταγγέλλει υποχρεωτικά τη σύμβαση. 

3.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες για την υγιεινή 

και ασφάλεια των εργαζομένων. 

3.8. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να ελέγχει στο Γενικό Χημείο του Κράτους την ποιότητα των υλικών και 
ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται προς τις παρατηρήσεις και να αντικαθιστά  τα υλικά κ.λ.π. που 

προκαλούν φθορές. 

3.9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τον κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την 
απολύμανση (με τη χρήση απαραίτητων χημικών καθαριστικών π.χ. χλωρίνη κ.λ.π.) του κτιρίου, όπως 

περιγράφεται στη μελέτη της προσφοράς του. Επίσης, υποχρεούται να τοποθετεί το χαρτί υγείας, τις 

χειροπετσέτες και τα σαπούνια στους χώρους όπου απαιτείται και που του προσκομίζει ο Δήμος. 

3.10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθαρίζει τους υαλοπίνακες εξωτερικά με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος 

(εάν κρίνεται απαραίτητο). Ο εξωτερικός καθαρισμός των υαλοπινάκων θα γίνεται μία φορά  το χρόνο, 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

3.11. Η αξία όλων των υλικών που θα χρειαστούν για τις παραπάνω εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης 

βαρύνει τον Ανάδοχο. 
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3.12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά άριστης ποιότητας που δε θα προκαλούν φθορά στους 

χώρους και τα αντικείμενα. 

3.13. Απολεσθέντα αντικείμενα που ανευρίσκονται από προσωπικό του αναδόχου θα παραδίδονται αμέσως στο 

αρμόδιο γραφείο της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.14. Το προσωπικό καθαριότητας υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλειά του και 

ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν 

προκύψει. 

3.15. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, ώστε να 

εκπληρώνονται οι συμβατικές του υποχρεώσεις. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνεί ώστε να 

αποφεύγεται η περίπτωση κενών στο προσωπικό του, τα οποία θα πρέπει να αναπληρώνει αμελλητί. 

3.16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει Υπεύθυνο Έργου – Επόπτη Καθαριότητας, ο οποίος θα επιλαμβάνεται 

όλων των θεμάτων ήτοι θα ελέγχει την καθημερινή ροή των εργασιών, την επίλυση τυχόν προβλημάτων, 

καθώς και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου. 

3.17. Το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει να υπακούει στις υποδείξεις του υπεύθυνου του κάθε κτιρίου, για 

την εποπτεία και τον έλεγχο καθαριότητας των χώρων και θα ελέγχει την επάρκεια των υλικών και μέσων 

που διαθέτουν οι ανάδοχοι για τον καθαρισμό των κτιρίων. 

3.18. Θα τηρείται «Βιβλίο παρουσίας», στα σημεία καθαρισμού όπου θα σημειώνονται οι ώρες εργασίας των 

εργαζομένων και καθαρισμού των χώρων ενώ θα υπογράφεται και από τους οριζόμενους σε κάθε χώρο 

υπεύθυνους του Δήμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται : 

4.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τις σχετικές συμβάσεις που είναι 

απαραίτητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα του «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων» (άρθρο 76 παρ. 7 του συντάγματος) ανάλογα με την κατηγορία της επιχείρησης και των 
αριθμό των εργαζομένων. 

4.2. Να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης των προσκομιζόμενων υλικών, των εργαλείων, 

μηχανικών μέσων, μεταφορικών μέσων και της εν γένει ασφάλειας του εργατοτεχνικού προσωπικού και να 
εκτελεί επ' αυτού τις οδηγίες της επιβλέπουσας Υπηρεσίας, τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, φέροντας 

την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από την μη εφαρμογή τους. 

4.3. Κατά την εκτέλεση της εργασίας πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα στους εργαζόμενους ή σε τρίτους.  

4.4. Ο ανάδοχος οφείλει να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί. Η δαπάνη για τα ασφάλιστρα  

βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο μισθός, τα επιδόματα αδείας, δώρα Χριστουγέννων, και κάθε άλλη εισφορά που 
έχει σχέση με την εργασία, βαρύνουν τον ανάδοχο. Η Αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις 

υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό 

του με δικές του δαπάνες για κάθε είδους ατύχημα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί η 
αναθέτουσα αρχή με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου, καθώς και με 

αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του 

μέσων σε ξένη ιδιοκτησία. (Ασφάλεια αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες και 
παρεπόμενες ζημίες, Κάλυψη Εργοδοτικής Ευθύνης). Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με δικά 

του έξοδα, κάθε ζημιά ή βλάβη που εξαιτίας της ή λόγω των εργασιών που εκτελεί, θα συμβεί κατά τη 

διάρκεια του καθαρισμού του κτιρίου. 

4.5. Όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, απολυμαντικά, βούρτσες, 

σάκοι απορριμμάτων, κ.λ.π.) καθώς και άλλο σχετικό η απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων, 

θα τα διαθέτει ο ανάδοχος. 

4.6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσωπικό, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς 

εργατικότητας συνέπειας, ήθους και συμπεριφοράς. 
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4.7. Ο ανάδοχος οφείλει να αντικαθιστά αμέσως και χωρίς αντιρρήσεις κάθε μέλος του προσωπικού του, το 

οποίο θα κριθεί ακατάλληλο (για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για οποιαδήποτε λόγο), μόλις ειδοποιηθεί 

σχετικά και εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή . 

4.8. Με τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποχωρήσει άμεσα από τον χώρο λειτουργίας της 
συμβάσεως μετά από ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής. 

4.9. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου . 

4.10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς νόμους τους σχετικούς με την εργασία 

(εργατική νομοθεσία-Ε.Σ.Σ.Ε) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, 

αποζημιώσεων, κ.λ.π. να ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης, 
που προκύπτει από αυτές. 

4.11. Ο ανάδοχος ευθύνεται προσωπικά έναντι του Δημοσίου για τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

4.12. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγελθεί η σύμβαση (με 
τον ανάδοχο) με κατάπτωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019  ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   

 

Αγγελική Μακρυγιάννη  Κων/νος Στεφανής 

Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ:  

Κ. Α.: 

88.984,63 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
15.6274.0001, 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  28/2019   

 

ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Α Κτίριο 
Ανθρω
ποώρες
/ μέρα 

Μέρες/
μήνα 

Σύνολο 
ανθρωπο
ωρών/μή

να 

Διάρκεια 
(μήνες/έ

τος) 

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών/έτος 

€/ανθρω
ποωρα 

Ετήσια 
Δαπάνη € 

1 1ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
2 2ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
3 3ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
4 4ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
5 6ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
6 7ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 
7 8ος Παιδικός Σταθμός 3 22 66,0 11 726,00 8,30 6.025,80 

8 
1ο Κ.Δ.Α.Π. 
(Δημαρχείο) 

2 22 44,0 11 484,00 8,30 4.017,20 

9 
2ο Κ.Δ.Α.Π. (2oς 
Παιδ.Σταθμός) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

10 
3ο Κ.Δ.Α.Π. (7o 
Δημ.Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

11 
5ο Κ.Δ.Α.Π. (15o 
Δημ.Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

12 
6ο Κ.Δ.Α.Π. (18o Δημ. 
Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

13 
7ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. 
Σχολ.) Μοσχοχωρίου 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

14 
8ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. 
Σχολ. Υπάτης) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

15 
9ο Κ.Δ.Α.Π. ( Ειδ. 
Αγωγής) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30 3.652,00 

          ΣΥΝΟΛΟ  71.761,80 
          ΦΠΑ 24% 17.222,83 
          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 88.984,63 

 
 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019  ΛΑΜΙΑ, 21.10.2019 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   

 

Αγγελική Μακρυγιάννη  Κων/νος Στεφανής 

Μηχ/γος Μηχ/κος ΠΕ/Α’  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ/Α’ 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.12 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ:  

Κ. Α.: 

88.984,63 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
15.6274.0001, 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  28/2019   

 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων   

……………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………
………………….…………….………………………………………………………………………………….……………………………………………  

µε έδρα τ………………………..……………… οδός ………………………………………………..…………..…………… αριθµ. ……..…..  

Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………  
  

     Αφού έλαβα γνώση της ∆ιακήρυξης του διαγωνισµού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών 

στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά. Δηλώνω ότι αποδέχοµαι 
πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα τα ανωτέρω και αναλαμβάνω την παροχή υπηρεσιών όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη μελέτη, με τις ακόλουθες τιμές: 

 

 

Α/Α Κτίριο 
Ανθρωπ
οώρες/ 

μέρα 

Μέρες/
μήνα 

Σύνολο 
ανθρωποω
ρών/μήνα 

Διάρκεια 
(μήνες/έ

τος) 

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών/έτος 

€/ανθρω
ποωρα 

Ετήσια 
Δαπάνη € 

1 
1ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

2 
2ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

3 
3ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

4 
4ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

5 
6ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

6 
7ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

7 
8ος Παιδικός 
Σταθμός 

3 22 66,0 11 726,00   

8 
1ο Κ.Δ.Α.Π. 
(Δημαρχείο) 

2 22 44,0 11 484,00   

9 
2ο Κ.Δ.Α.Π. (2oς 
Παιδ.Σταθμός) 

2 22 44,0 10 440,00   

10 
3ο Κ.Δ.Α.Π. (7o 
Δημ.Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00   

11 
5ο Κ.Δ.Α.Π. (15o 
Δημ.Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00   

12 
6ο Κ.Δ.Α.Π. (18o 
Δημ. Σχολ.) 

2 22 44,0 10 440,00   



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.13 

Α/Α Κτίριο 
Ανθρωπ
οώρες/ 

μέρα 

Μέρες/
μήνα 

Σύνολο 
ανθρωποω
ρών/μήνα 

Διάρκεια 
(μήνες/έ

τος) 

Σύνολο 
ανθρωποωρ

ών/έτος 

€/ανθρω
ποωρα 

Ετήσια 
Δαπάνη € 

13 
7ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. 
Σχολ.) 
Μοσχοχωρίου 

2 22 44,0 10 440,00 8,30  

14 
8ο Κ.Δ.Α.Π. ( Δημ. 
Σχολ. Υπάτης) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30  

15 
9ο Κ.Δ.Α.Π. ( Ειδ. 
Αγωγής) 

2 22 44,0 10 440,00 8,30  

                 

          ΣΥΝΟΛΟ   

          ΦΠΑ 24%  

          ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 

 

 

 

 
 

…………………, ……… / ……… / 20…. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

(υπογραφή-σφραγίδα)



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.14 

 

 

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» 

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ:  

Κ. Α.: 

88.984,63 € (με ΦΠΑ 24%) 
2020-2021 
15.6274.0001, 

ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ :  28/2019   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο παρακάτω πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί, με ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 68 του 
ν.3863/2010 (ΦΕΚ115/Α/15.07.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν.4144/2013. Ο 

πίνακας συμπληρώνεται για κάθε ένα τμήμα για το οποίο οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν 

προσφορά. 

 

Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…………….…………………………………….………………………………………………………………………………………  

µε έδρα τ………………………..……………… οδός ……………………………………………………..………………… αριθµ. ……..…..  

Τ.Κ.: …………………… Τηλ.: ………………………………………………. Fax: …………………………………………………  

  

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

2 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

3 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι 

 

4 
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
 

 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(€) ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑ ΩΡΑ (*) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ που 

αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες 

αποδοχές των εργαζομένων 

   

6 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ με βάση τα 

προϋπολογισθέντα ποσά 

   

7 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

8 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ    



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ-Μελέτη για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΔΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ     Σελ.15 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
(%) 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(€) ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑ ΩΡΑ (*) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

9 

ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ (να δοθούν 
αναλυτικά) 

   

10 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ    

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100,00   

ΣΥΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

…………………, ……… / ……… / 20…. 
(Τόπος και ημερομηνία) 

 
Ο Προσφέρων 

(υπογραφή-σφραγίδα) 

 



Σελίδα 1 από 3 
 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

  

Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 

Ταχ. Κωδ. :  35 131 

  

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 

της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» 

 

Την 10/12/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ», προϋπολογισμού μελέτης 69.190,19€ (με ΦΠΑ 6%, 13%, 24%), με 

όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην αρ. πρωτ. 49380/27-11-2019 Διακήρυξη 

και την αριθμ. 16/2019 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν φάκελο προσφορών για τον ανωτέρω  

διαγωνισμό διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 50790/05-12-2019 

2. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 50996/06-12-2019 

3 PHARM ANIMAL AE 51195/09-12-2019 

 

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών 

που κατατέθηκαν διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 1. Για τον φορέα «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη 

με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 

Προσφορά.  



Σελίδα 2 από 3 
 

2. Για τον φορέα «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» η υποβληθείσα προσφορά είναι 

σύμφωνη με τη διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την 

Τεχνική Προσφορά.  

3. Για τον φορέα «PHARM ANIMAL A.E.» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη 

διακήρυξη του διαγωνισμού σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική 

Προσφορά. 

 

Μετά τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη και τις έγκυρες υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, 

κατατάχθηκαν οι φορείς στον παρακάτω πίνακα κατά αύξουσα σειρά ανάλογα με το ύψος της 

υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς: 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ με  ΦΠΑ 

  ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΣΥΝΟΛΟ 

1. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 31.846,38€ 19.813,60€ 51.659,98€ 

2. PHARM ANIMAL AE 35.230,02€ 22.923,29€ 58.153,31€ 

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΒΕΕ 37.193,14€ 23.157,95€ 60.351,09€ 

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ : 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 10-12-2019 1ο Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

για  το έτος  2019, που αφορά στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, 

τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της 

διακήρυξης, 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

 

Α. Η έγκριση του από 10/12/2019 1ου Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ». 

Β. Η ανάδειξη του φορέα «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με διεύθυνση Βιζυηνού 11- 

Γέρακας Αττικής, Τ.Κ. 15344 και ΑΦΜ 999983701 ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, ως προσωρινού αναδόχου 

για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΔΗΜ.ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ» όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 49380/27-11-2019 Διακήρυξη 

του Δήμου, για συνολικό ποσόν των 51.659,98€ με ΦΠΑ 6%, 13%, 24%,  γιατί η προσφορά του 

είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και 

κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη αποκλειστικά βάσει τιμής και για τις δύο 

ομάδες Α’ και Β’ (προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή).   

 



Σελίδα 3 από 3 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

-1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         

 

 

Λαμία, ……/……/2019` Λαμία,  …..  /……/2019 Λαμία,  …… /……../2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

  



Σελίδα 1 από 2 
 

     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ» 

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 26.038,14 € (με ΦΠΑ 24%) 

                                        

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της 

προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ» 

 

Την 10/09/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει 

τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ» 

προϋπολογισμού μελέτης 26.038,14 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού, όπως αυτοί 

περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 34605/30-08-2019 Διακήρυξη και την αριθμ. 51/2019 Μελέτη 

της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 

Με την αριθ. 282/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του από 

12/09/2019, 1ου Πρακτικού  και με την  355/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής,  αποφασίστηκε η 

έγκριση του από 20/11/2019, 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης (Οικονομικές 

προσφορές – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων) της Επιτροπής, καθώς και  η ανάδειξη του  

προσωρινού αναδόχου. 

Η απόφαση της Οικον. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και αφού δεν υπήρξε 

καμία ένσταση (κατά της  παραπάνω απόφασης), απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η αρ.πρωτ. 

50006/2-12-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, αφού 

κατέθεσε τον αντίστοιχο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. ( αρ. πρωτ 50676/4-12-2019) 

Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 11/12/2019 προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια 

των στοιχείων και τη μονογραφή των δικαιολογητικών που είχαν προσκομιστεί στην Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

  Στην συνέχεια διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «Γ.ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ –

Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε», για την ομάδες Α-Β-Γ-Δ είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα έγγραφα, ως αυτή ορίζει. 



Σελίδα 2 από 2 
 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το 3ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 11-12-2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

για  το έτος 2019, που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ», και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Η έγκριση του από 11/12/2019 3ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 που 

αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΥΠΑΤΗΣ» 

Β. Η κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε 
ΥΠΑΤΗΣ» στις ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ και Δ, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 34605/30-08-2019 

διακήρυξη και την αριθμ. 51/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών Έργων,  για το 

συνολικό ποσόν των 19.000,52€ (με ΦΠΑ 24%), στον φορέα «Γ.ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ –Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 

Ο.Ε.», με διεύθυνση Ναυπάκτου & Σωκράτους, Τ.Κ. 35100 Λαμία, ΑΦΜ 800458127, ΔΟΥ Λαμίας 

γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.4  της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης 

της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

-3ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού       
 
Λαμία, ……/……/2019 Λαμία,  …..  /……/2019 Λαμία,  …… /……../2019 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

  

 

 

 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

  

 



Σελίδα 1 από 3 
 

     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 19.315,48 € (με ΦΠΑ 24%) 

                                        

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π Ρ Ο Σ  

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Δ ή μ ο υ  Λ α μ ι έ ω ν  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση της 

προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

 

Την 10/09/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  βάσει 

τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 19.315,48€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 

διαγωνισμού, όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 34488/30-08-2019 Διακήρυξη και 

την αριθμ. 54/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών Έργων. 

Με την αριθ. 281/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής, αποφασίστηκε η έγκριση του από 

12/09/2019, 1ου Πρακτικού  και με την  354/2019 Απόφαση Οικον. Επιτροπής,  αποφασίστηκε η 

έγκριση του από 20/11/2019, 2ου Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης (Οικονομικές 

προσφορές – Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων) της Επιτροπής, καθώς και  η ανάδειξη του  

προσωρινού αναδόχου. 

Η απόφαση της Οικον. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο και αφού δεν υπήρξε 

καμία ένσταση (κατά της  παραπάνω απόφασης), απεστάλη στον προσωρινό ανάδοχο η αρ.πρωτ. 

50005/2-12-2019 πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, αφού 

κατέθεσε τον αντίστοιχο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου. ( αρ. πρωτ 50677/4-12-2019) 

Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 11/12/2019 προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια 

των στοιχείων και τη μονογραφή των δικαιολογητικών που είχαν προσκομιστεί στην Υπηρεσία, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

  Στην συνέχεια διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 

 Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «Γ.ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ –

Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε», για την ομάδες Α-Β-Γ-Δ είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του 

διαγωνισμού και τα κατατιθέμενα έγγραφα, ως αυτή ορίζει. 



Σελίδα 2 από 3 
 

Για τα ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το 3ο Πρακτικό Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Τίθεται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 11-12-2019 3ο Πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας/Επιτροπής Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 

για  το έτος 2019, που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ», και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθ. 3 του Ν.4623/2019, τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης, 

 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Η έγκριση του από 11/12/2019 3ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/επιτροπής 

αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 που 

αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» 

Β. Η κατακύρωση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε 
ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» στις ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ και Δ, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 

34488/30-08-2019 διακήρυξη & την αριθμ. 54/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων, για το συνολικό ποσόν των 14.204,20€ (με ΦΠΑ 24%), στον  φορέα «Γ.ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ –

Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε.», με διεύθυνση Ναυπάκτου & Σωκράτους, Τ.Κ. 35100 Λαμία, ΑΦΜ 

800458127, ΔΟΥ Λαμίας, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.4  της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης 

της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 

  

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν 

σχετικά. 

+++++ 

1. Εγκρίνει κατόπιν εισήγηση της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήματος Προμηθειών – 

Αποθήκης το από 11/12/2019 3ο  Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας/επιτροπής αξιολόγησης 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2019 που αφορά στην: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 

19.315,48€. 

2. Κατακυρώνει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ.Ε 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ» στις ΟΜΑΔΕΣ Α,Β,Γ και Δ, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην αρ. πρωτ. 

34488/30-08-2019 διακήρυξη & την αριθμ. 54/2019 Μελέτη της Δ/νσης  Υποδομών & Τεχνικών 
Έργων, για το συνολικό ποσόν των 14.204,20€ (με ΦΠΑ 24%), στον  φορέα «Γ.ΚΑΝΑΒΕΤΑΣ –

Χ.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ο.Ε.», με διεύθυνση Ναυπάκτου & Σωκράτους, Τ.Κ. 35100 Λαμία, ΑΦΜ 

800458127, ΔΟΥ Λαμίας, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Επισημαίνεται σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του 

Ν.4412/2016 και την παράγραφο 3.4  της διακήρυξης ότι η προθεσμία για την άσκηση ένστασης 

της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
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σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. 

 

 


