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

  

 

Λαμία,      30 / 11 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 48472 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις  11 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας 

η από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 αίτηση της Ειρήνης Καραγεώργου του 

Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής τιμής 

μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν της πράξης Αναλογισμού για τη διάνοιξη 

της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 
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Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, για να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου μας στην εν λόγω υπόθεση. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

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

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων – στο Μονομελές Πρωτοδικείο Λαμίας, στη συζήτηση της από 14-11-2019 και με 

Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 αιτήσεως της Ειρήνης Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου 

Λαμιέων στη δικάσιμο της 11ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή 

ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                             Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                             Δήμου Λαμιέων 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Η από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 αίτηση της Ειρήνης 

Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων, που θα συζητηθεί στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Λαμίας στις 11 Δεκεμβρίου 2020 με αντικείμενο τον καθορισμό προσωρινής 

τιμής μονάδος και αναγνώρισης δικαιούχων κατόπιν της πράξης Αναλογισμού για τη 

διάνοιξη της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

2. Η υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων με την οποία διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης 

έμμισθης εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ 

αριθμ. 1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια 

αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 
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χρόνου η (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος. 

5. Η υπ’ αρίθμ. 48472/30-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019), το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-

2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020),  η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204), 

προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Λαμίας, στη συζήτηση της, από 14-11-2019 και με Α.Κ.: 1522/Π-ΑΠ/260/19 

αίτηση της Ειρήνης Καραγεώργου του Ιωάννη κατά του Δήμου Λαμιέων, στη δικάσιμο της 

11ης Δεκεμβρίου 2020 καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  ή ματαίωση ή ανασυζήτησή 

της  και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 

Β.  για τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου 

72, παρ. 1, περ. δ’  του  Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-

2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των πεντακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών με 

το Φ.Π.Α. (535,68 €), που αναλύεται ως  εξής : 

α) για την παράστασή της στη συζήτηση της αίτησης, ποσό 96,00 ευρώ. 

β) για τη σύνταξη προτάσεων, ποσό 96,00 ευρώ. 
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γ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 3 ώρες = ) 240,00 ευρώ 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (96,00 € + 96,00 € + 240,00 €) = 432,00 ευρώ Χ 24% = 

103,68 €.                                                    

                                                                           

                                                                                Λαμία,   03  /  12  / 2020  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία,      03 / 12 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 49306 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά η από 

04-11-2020 και με ΑΝΜ/199/6-11-2020 αίτηση αναστολής (Ν.4412/2016) της NUTRIA 

Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας Τυποποιησης και Εμπορίας Αγροτικών Προιόντων κατά 

της αρίθμ. 1361/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προσδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), η οποία εκδόθηκε κατόπιν της άσκησης της από 7-9-2020 προσδικαστικής 

προσφυγής της εταιρίας Korinthian Palace ενώπιον της ΑΕΠΠ με την οποία διώκονταν η 

ακύρωση της αριθμ. 321/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας. Με 

την υπ’ αρίθμ. 1361/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε δεκτή η προσφυγή της εταιρίας 

Korinthian Palace και ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου. 

Στη συζήτηση της υπό κρίση αίτηση αναστολής με την από 24-11-2020 πράξη της 

Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων κας Ευανθίας Πανάγου, ο Δήμος Λαμιέων καλείται να 

παραστεί για να εκθέσει τις απόψεις του επί των προβαλλόμενων λόγων αναστολής. 

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 
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Δήμου μας καθόσον με την ανωτέρω αίτηση διώκεται η αναστολή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής 

και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Φθιώτιδας με επικεφαλής 

ανάδοχο το Δήμο Λαμιέων. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

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

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

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

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 

11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για την 

πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε 

όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που 

έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 
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ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, προκειμένου να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη συζήτηση της από 04-11-2020 και με 

ΑΝΜ/199/6-11-2020 αίτησης αναστολής (Ν.4412/2016) της NUTRIA Ανώνυμης 

Βιομηχανικής Εταιρίας Τυποποιησης και Εμπορίας Αγροτικών Προιόντων, κατά της αρίθμ. 

1361/2020 απόφασης τη ΑΕΠΠ η οποία (αίτηση) κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαμιέων, στη 

δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή 

ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 

 

 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου».  

 
 
 
 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 4-11-2020  και με αριθ. καταχ. ΑNM199/6-11-2020 ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «NUTRIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», με διακριτικό τίτλο «NUTRIA AE» κατά της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 

1361/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 

15-12-2020 ενώπιον του Α2 Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

2. Η υπ’ αριθ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων. 

3. Η με αριθ. πρωτ. 49306/03-12-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις 
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του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του 

άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη 

γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης : 

Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να 

παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 15-12-2020 ενώπιον του Α2 Τμήματος 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής, 

καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων. 

Β)  Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που 

θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-

2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)  

στο συνολικό ποσό των εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών με το Φ.Π.Α. 

(608,22 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα 

Α2 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής κατά τη δικάσιμο της 15-12-

2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό 

εκατόν είκοσι οκτώ (256,00 € : 2 = 128,00) ευρώ, 

Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό σαράντα δύο ευρώ και 

πενήντα λεπτά  (85,00 € : 2 = 42,50) ευρώ, 

Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι 

(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,  

Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζομένου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν 

δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (117,72 ευρώ), δηλαδή : 128,00 € + 42,50 € + 

320,00 € = 490,50 € χ 24% = 117,72 ευρώ. 

       

Λαμία, 03-12-2020. 
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     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

              Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

      Νομικός Σύμβουλος   
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ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                         
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
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E-mail             : v.karanasios@lamia-city.gr 

  

 

Λαμία,      03 / 12 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 49314 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά η από 

03-11-2020 και με ΑΝΜ/200/6-11-2020 αίτηση αναστολής (Ν.4412/2016) του Κάκαβου 

Δημητρίου του Ιωάννη κατά της αρίθμ. 1361/2020 απόφασης της Αρχής Εξέτασης 

Προσδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) η οποία εκδόθηκε κατόπιν της άσκησης της από 7-

9-2020 προσδικαστικής προσφυγής της εταιρίας Korinthian Palace ενώπιον της ΑΕΠΠ με 

την οποία διώκονταν η ακύρωση της αριθμ. 321/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου μας. Με την υπ’ αρίθμ. 1361/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ έγινε δεκτή 

η προσφυγή της εταιρίας Korinthian Palace και ακυρώθηκε η ως άνω απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. 

Στη συζήτηση της υπό κρίση αίτηση αναστολής με την από 24-11-2020 πράξη της 

Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων κας Ευανθίας Πανάγου, ο Δήμος Λαμιέων καλείται να 

παραστεί για να εκθέσει τις απόψεις του επί των προβαλλόμενων λόγων αναστολής. 

Επειδή θα πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου Λαμιέων 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 

Δήμου μας καθόσον με την ανωτέρω αίτηση διώκεται η αναστολή της διαγωνιστικής 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την προμήθεια τροφίμων και ειδών 

βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής 

και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους 

(Τ.Ε.Β.Α.) για τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Φθιώτιδας με επικεφαλής 

ανάδοχο το Δήμο Λαμιέων. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

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

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 
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διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη συζήτηση της από 03-11-2020 και με 

ΑΝΜ/200/6-11-2020 αίτησης αναστολής (Ν.4412/2016) του Κάκαβου Δημητρίου του 

Ιωάννη κατά της αρίθμ. 1361/2020 απόφασης τη ΑΕΠΠ η οποία (αίτηση) κοινοποιήθηκε 

στο Δήμο Λαμιέων, στη δικάσιμο της 15ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε πιθανή 

αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 

 

 

 

 

     

                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας – Καθορισμός αμοιβής 

πληρεξουσίου δικηγόρου».  

 
 
 

 
Τίθενται υπόψη σας : 

1. Η από 3-11-2020  και με αριθ. καταχ. ΑNM200/6-11-2020 ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αίτηση αναστολής του Κάκαβου Δημητρίου του Ιωάννη 

κατά : 1. Της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και 2. Του Δήμου 

Λαμιέων, για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθ. 1361/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., η 

συζήτηση της οποίας ορίστηκε για τη δικάσιμο της 15-12-2020 ενώπιον του Α2 Τμήματος 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. 

2. Η υπ’ αριθ. 272/18-11-2020 (ΑΔΑ : 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων. 

3. Η με αριθ. πρωτ. 49314/3-12-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων. 

Προτείνεται, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. ιε΄ του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, 

παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), τις διατάξεις 

του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020) και τις διατάξεις του 
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άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), καθώς και τη συνημμένη 

γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας η λήψη απόφασης : 

Α) Για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. : 204), προκειμένου να 

παραστεί, για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων, την 15-12-2020 ενώπιον του Α2 Τμήματος 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής, 

καθώς και σε κάθε αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου Λαμιέων. 

Β)  Η αμοιβή της παραπάνω δικηγόρου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ. δ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010), όπως 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 

133/19-7-2018) και τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚΑ΄ 134/9-8-2019) σε συνδυασμό και με τους πίνακες αμοιβών δικηγόρων, που 

θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α΄/ 208/27-9-

2013) και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α΄ 242/6-11-2013)  

στο συνολικό ποσό των εξακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι δύο λεπτών με το Φ.Π.Α. 

(608,22 ευρώ), ήτοι αναλυτικά : 

Βα) Για την παράστασή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά – Τμήμα 

Α2 κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης αναστολής κατά τη δικάσιμο της 15-12-

2020, καθώς και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο ή ματαίωση ή ανασυζήτηση αυτής, ποσό 

εκατόν είκοσι οκτώ (256,00 € : 2 = 128,00) ευρώ, 

Ββ) Για τη σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος, ποσό σαράντα δύο ευρώ και 

πενήντα λεπτά  (85,00 € : 2 = 42,50) ευρώ, 

Βγ) Για την απασχόληση - μελέτη της δικογραφίας, ποσό τριακοσίων είκοσι 

(320,00) ευρώ, δηλ. : 4 ώρες χ 80,00 ευρώ (χρονοχρέωση /ώρα) = 320,00 ευρώ,  

Βδ) Για Φ.Π.Α. 24%, υπολογιζόμενου στα παραπάνω ποσά, ποσό εκατόν 

δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (117,72 ευρώ), δηλαδή : 128,00 € + 42,50 € + 

320,00 € = 490,50 € χ 24% = 117,72 ευρώ. 

       

Λαμία,  03-12-2020 

 

 

     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 
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              Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία,      27 / 11 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 48161 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 
Τίθενται υπόψη σας : 

1. Στις  17 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας - 

κατόπιν της υπ΄αριθμ. Α241/2020 προδικαστικής απόφασης - η από 20-5-2015 και με 

Α.Π.Κ. ΑΓ114/29-5-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας αγωγή της Αλεξάνδρας 

Πιπέλια του Παναγιώτη κατά των : Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. με αντικείμενο την καταβολή 

ποσού 8.053,33 €, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, για να υπερασπιστεί 

τα συμφέροντα του Δήμου μας στην εν λόγω υπόθεση. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

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

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων – στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας , στη συζήτηση της ανωτέρω 

από 20-5-2015 και με Α.Π.Κ. ΑΓ114/29-5-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 

αγωγής της Αλεξάνδρας Πιπέλια του Παναγιώτη κατά των :  Δήμου Λαμιέων κ.λ.π., στη 

δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  ή ματαίωση ή 

ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα . 
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                             Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                             Δήμου Λαμιέων 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Η από 20-5-2015 και με Α.Π.Κ. ΑΓ114/29-5-2015 στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο  Λαμίας αγωγή  της Αλεξάνδρας Πιπέλια του Παναγιώτη  κατά των :  Δήμου 

Λαμιέων κ.λ.π., που θα συζητηθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στις 17 

Δεκεμβρίου 2020, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. Α241/2020 προδικαστικής απόφασης, με 

αντικείμενο την καταβολή ποσού 8.053,33 €, ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια 

αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 
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χρόνουη (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος. 

5. Η υπ’ αρίθμ. 48161/27-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019), το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-

2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020),  η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204), 

προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας , στη συζήτηση της , από 20-5-2015 και με Α.Π.Κ. 

ΑΓ114/29-5-2015 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο  Λαμίας αγωγής  της Αλεξάνδρας Πιπέλια 

του Παναγιώτη  κατά των :  Δήμου Λαμιέων κ.λ.π. , στη δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 

2020 καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να 

καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα . 

Β.  για τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου 

72, παρ. 1, περ. δ’  του  Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-

2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών με το 

Φ.Π.Α. (629,92 €), που αναλύεται ως  εξής : 

α) για την παράστασή της στη συζήτηση της αγωγής, ποσό  134,00 ευρώ. 

β) για τη σύνταξη προτάσεων, ποσό  134,00 ευρώ. 
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γ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 3 ώρες = ) 240,00 ευρώ 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (134,00 € + 134,00 € + 240,00 €) = 508,00 ευρώ Χ 

24% = 121,92 €.                                                    

                                                                           

                                                                                Λαμία,   27  /  11  / 2020  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία,      30 / 11 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 48521 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Λαμίας η από 28-5-2015 και με Α.Κ. : ΑΓ113 / 2015 αγωγή των : Αθανασίου 

Χατζηγεώργου κ.λ.π. (σύνολο : 13) κατά Δήμου Λαμιέων  με αντικείμενο την καταβολή 

συνολικού ποσό 29.250,00€, από διαφορές αποδοχών, επιδόματα άδειας και δώρα 

Χριστουγέννων και Πάσχα. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

χρόνου (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων ενώπιον του ανωτέρω δικαστηρίου, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του 

Δήμου μας στην εν λόγω υπόθεση. 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

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

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας , προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου 

Λαμιέων – στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείου Λαμίας, στη συζήτηση της από 28-5-

2015 και με Α.Κ. : ΑΓ113 / 2015 αγωγής των : Αθανασίου Χατζηγεώργου κ.λ.π. (σύνολο : 

13) κατά Δήμου Λαμιέων στη δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 2020, καθώς και σε κάθε 

πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της και να καταθέσει προτάσεις και σχετικά 

έγγραφα. 
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
 

         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1281  
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                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                             Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                             Δήμου Λαμιέων 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Η από 28-5-2015 και με Α.Κ. : ΑΓ113 / 2015 αγωγή των : Αθανασίου 

Χατζηγεώργου κ.λ.π. (σύνολο : 13) κατά Δήμου που θα συζητηθεί στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στις 17 Δεκεμβρίου 2020, Λαμιέων, με αντικείμενο την 

καταβολή συνολικού ποσό 29.250,00€, από διαφορές αποδοχών, επιδόματα άδειας και 

δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια 

αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 
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χρόνουη (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος. 

5. Η υπ’ αρίθμ. 48521/30-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019), το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-

2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) . 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020),  η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αργυρούλα Γ. Γιαννακοπούλου (Α.Μ. Δ.Σ.Λ. : 204), 

προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων –στη συζήτηση της 

από 28-5-2015 και με Α.Κ. : ΑΓ113 / 2015 στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας 

αγωγής των : Αθανασίου Χατζηγεώργου κ.λ.π. (σύνολο : 13) κατά Δήμου που θα 

συζητηθεί στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας στις 17 Δεκεμβρίου 2020, 

Λαμιέων, καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να 

καταθέσει προτάσεις και σχετικά έγγραφα. 

Β.  για τον καθορισμό της αμοιβής της, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου 

72, παρ. 1, περ. δ’  του  Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-

2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των εξακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών με το 

Φ.Π.Α. (629,92 €), που αναλύεται ως  εξής : 

α) για την παράστασή της στη συζήτηση της αγωγής, ποσό  134,00 ευρώ. 

β) για τη σύνταξη προτάσεων, ποσό  134,00 ευρώ. 
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γ) για το χρόνο απασχόλησης της δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 3 ώρες = ) 240,00 ευρώ. 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (134,00 € + 134,00 € + 240,00 €) = 508,00 ευρώ Χ 

24% = 121,92 €. 

                                                                           

                                                                                Λαμία,   03  /  12  / 2020  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

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

  

 

Λαμία,     2   / 12 /2020 

Αριθμ. πρωτ. 49137 

 

 

ΠΡΟΣ:  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

   

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Περί παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας και καθορισμού αμοιβής 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

1. Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 συζητείται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά η από 

10-7-2020 και  με αριθμό καταχ. :  ΑΚ207 / 10-7-2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 

αίτηση ακύρωσης της  Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΡΧΙΤΡΟΝ  

Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ  Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ»  κατά του 

Δήμου Λαμιέων . 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής 

(πάγια αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020,  προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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χρόνουη (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος.  

5. Επειδή πρέπει να ανατεθεί σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του Δήμου 

Λαμιέων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα 

του Δήμου μας . 

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περιπτ.  ιε΄ και της παρ. 2 

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

άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) 

και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 

/ 11-3-2020) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή «… ιθ΄) Αποφασίζει για 

την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, 

σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί 

που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και 

καθορίζει την αμοιβή τους.» 

Προτείνεται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα και τις διατάξεις  του άρθρου 72, 

του Ν. 3852/2020, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, περιπτ. 

ιθ΄ και της παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134 / 9-8-2019) και τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53 / 11-3-2020) και 

αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197 / 

12-10-2020), η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών , προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του 

Δήμου Λαμιέων – στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, στη συζήτηση της ανωτέρω αίτησης 

ακύρωσης, στη δικάσιμο της 17ης Δεκεμβρίου 2020 , καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  

ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα . 
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                Ο Προϊστάμενος 
  

                                                                                   του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 
 

            
         Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος 
 

                                                                                   Νομικός  Σύμβουλος 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

Φ. 1354 

 

 

 



                                                     Σελίδα 1 από 3 

 

                                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Θεμ. κατηγορία  : Απασχόληση & εργασία                 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                    Είδος πράξης    : Ανάθεση υπηρεσιών  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ.Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος Γ. Καρανάσιος                                    ΠΡΟΣ :  
Αριθ. Τηλέφ.  : 22313 51023                               
Αριθ. FAX      : 22313 51023                             Οικονομική Επιτροπή      
E-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                             Δήμου Λαμιέων 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ : Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. Η από 10-7-2020 και  με αριθμό καταχ. : ΑΚ207 / 10-7-2020, στο Διοικητικό 

Εφετείο Πειραιά αίτηση ακύρωσης της  Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  

ΑΡΧΙΤΡΟΝ  Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Τ.Ε. – ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ  Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ»  

κατά του Δήμου Λαμιέων, που θα συζητηθεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά στις 17 

Δεκεμβρίου 2020. 

2. Με την υπ΄αριθμ . 272 / 18 – 11 – 2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΧΩΛΚ-8Υ2) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων διαπιστώθηκε η λύση της σχέσης έμμισθης 

εντολής της δικηγόρου με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν εκδόσεως της υπ΄ αριθμ. 

1807/2020 απόφασης του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

3. Στο Δήμο Λαμιέων δεν υπηρετεί δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής (πάγια 

αντιμισθία), ώστε να παρίσταται στα Δικαστήρια εκπροσωπώντας το Δήμο. 

4. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Λαμιέων, όπως 

αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 156883 / 15-9-2020 απόφαση 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε 

στο ΦΕΚ 4224 / Β΄/ 30-9-2020, προβλέπεται μία θέση Προϊσταμένου Τμήματος Νομικής 

Υπηρεσίας, Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου, με σύμβαση έμμισθης εντολής αορίστου 
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χρόνου η (πάγια αντιμισθία), στην οποία υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος, του οποίου η 

ενασχόληση είναι αποκλειστικά η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς 

το Δήμο Λαμιέων και τα όργανά του, η κατεύθυνση του χειρισμού των υποθέσεων από 

τους άλλους δικηγόρους, η διεύθυνση, εποπτεία, οργάνωση, προγραμματισμός και 

συντονισμός των εργασιών του Τμήματος. 

5. Η υπ΄αριθμ. 49137/2-11-2020 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του Τμήματος 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

6. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-

2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020). 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 72 

παρ. 1, περ. ιε΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1, περ.  ιθ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 / Α΄/ 9-8-2019) , το άρθρο 10, 

παρ. 3  του  Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 /  Α΄/ 11-3-2020) και το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 

(ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020),  η λήψη απόφασης : 

Α. για την παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Σταμάτη Σ. Σταμόπουλο (Α.Μ. Δ.Σ.Α. : 13.272), 

προκειμένου να παρασταθεί – για λογαριασμό του Δήμου Λαμιέων – στο Διοικητικό 

Εφετείο Πειραιά, στη συζήτηση της , από 10-7-2020 και  με αριθμό καταχ. :  ΑΚ207 / 10-7-

2020, στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά αίτηση ακύρωσης της  Κοινοπραξίας με την 

επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  ΑΡΧΙΤΡΟΝ  Α.Τ.Ε. – ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Τ.Ε. – 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ  Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ»  κατά του Δήμου Λαμιέων , στη δικάσιμο της 17ης 

Δεκεμβρίου 2020 καθώς και σε κάθε πιθανή αναβολή  ή ματαίωση ή ανασυζήτησή της  

και να καταθέσει υπόμνημα και σχετικά έγγραφα. 

Β.  για τον καθορισμό της αμοιβής του, σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου 

72, παρ. 1, περ. δ’  του  Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 203, παρ. 3 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιθ’ του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ 134 / Α’ / 9-8-2019) και του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 / Α΄/ 11-3-

2020) και τους πίνακες αμοιβής δικηγόρων, που θεσπίστηκαν με το Ν. 4194/2013 

«Κώδικας Δικηγόρων» και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013, στο 

συνολικό ποσό των χιλίων εννιακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 

με το Φ.Π.Α. (1.910,84 €), που αναλύεται ως  εξής : 
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α) για την παράστασή του στη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης, ποσό  256,00 

ευρώ. 

β) για τη σύνταξη υπομνήματος, ποσό  85,00 ευρώ. 

γ) για το χρόνο απασχόλησης του δικηγόρου, μελέτη της δικογραφίας, ποσό 

(80,00 ευρώ Χ 15 ώρες = ) 1.200,00 ευρώ. 

δ) για Φ.Π.Α. 24%, ποσό (256,00 € + 85,00 € + 1.200,00 €) = 1.541,00 ευρώ Χ 

24% = 369,84 €. 

 

                                                                            

                                                                                Λαμία,   4      /    12   / 2020  

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός  Σύμβουλος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου 
Λαμιέων» (Τμήμα Α - Αυτοκινούμενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 4 κ.μ. 
Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 89144 
 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙV 
(Έλεγχος Δικαιολογητικών – Κατακύρωση Αποτελέσματος) 

 

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ) 

με συστημικό αριθμό 89144 
 

Για την ανάδειξη ανάδοχου εκτέλεσης της προμήθειας: 

«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ 

Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 

210.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης : 9872/26.02.2020 

Αριθμός συστ. ΕΣΗΔΗΣ : 89144 (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ) 

ΑΔΑΜ στο ΚΗΜΔΗΣ : 20PROC006349578 

  
Στη Λαμία, την 27η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

1. Σερεμέτη Ιωάννα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Π.Ε, Υπάλληλος Δήμου Λαμιέων ως Πρόεδρος 

2. Μακρυγιάννη Αγγελική, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε, Υπάλληλος Δήμου Λαμιέων, ως μέλος 

3. Νιάνιος Σπυρίδων, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε, Υπάλληλος Δήμου Λαμιέων ως μέλος, 

που συγκροτούν, την επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμού του Δήμου Λαμιέων 

για τη συγκεκριμένη προμήθεια, σύμφωνα με την με αριθμό 62/2020 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, της οποίας οι όροι του Διαγωνισμού καθορίσθηκαν 

με την με αριθμό 63/11.02.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθαν στο  

Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την  αποσφράγιση 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων στον αριθ. 89144  ηλεκτρονικό 

διαγωνισμό, για την Προμήθεια: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ) ο 

οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 9872/26.02.2020 Διακήρυξη και με κριτήριο 
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ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής. 

Με την αριθμ.210/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

 Η Έγκριση του από 30/04/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού Ι (έλεγχος δικαιολογητικών 
συμμετοχής &αξιολόγηση-βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών), διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.),. 

 Η αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: 
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και η τεχνική του προσφορά έλαβε συνολική βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς 103,5 με όριο 100. 

 Η απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία: «Δ. 
Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» διότι δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης, 
(άρθρο2.4.3.2, παρ.15 της διακήρυξης) 

 Η έγκριση της συμμετοχής  στο επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που 
αφορά στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών, του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία: «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ». 

Με την αρ. 332 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

 Η Έγκριση του από 10/07/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού ΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.). 

 Η ανάδειξη του φορέα με την επωνυμία : «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» ως προσωρινού αναδόχου για 
την Προμήθεια: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ), για το ποσό 
των 163.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους 
όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο προσφερθείσας τιμής 
προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 1.574,88, κρίνεται συμφέρουσα 
προσφορά από οικονομική άποψη βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. 

 Η έγκριση της συμμετοχής στο επόμενο στάδιο ελέγχου αποσφράγισης δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία : «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» 

Ύστερα από την Αρ. πρωτ. 33879/ 02/09/2020 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο την 03-09-2020, ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

Με το Αρ.Πρωτ.40457/13-10-2020 μήνυμα μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ενημερώθηκε 
ο προσωρινός ανάδοχος ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού 
Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, στις 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. με χρήση 
της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Με την αριθ.πρωτ.46611/17.11.2020 Πρόσκληση που αναρτήθηκε στη πλατφόρμα του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ζητήθηκε από τον 
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προσωρινό ανάδοχο παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, για χρονικό διάστημα 

οκτώ (08) μηνών, δηλαδή από 04/12/2020 μέχρι 03/08/2021, με αντίστοιχη παράταση του 

χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι 02/09/2021.  

Ο προσωρινός ανάδοχος με την από 18.11.2020 Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλε στο 

ΕΣΗΔΗΣ αποδέχεται την παράταση του χρόνου ισχύος της  προσφοράς του με αντίστοιχη 

παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

 

Με την αρ. 521 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

 Η Έγκριση του από 20/11/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού ΙΙΙ διενέργειας ηλεκτρονικού 
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

 Η έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του οικονομικού φορέα 
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών, ήτοι από 04/12/2020 μέχρι 
03/08/2021, 

 Η έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της αρ. 140000012917-0/24-03-2020 εγγυητικής 
επιστολής (αρ.πρωτ. εγγυητικής: 2020/14630/24-03-2020), της τράπεζας: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (055), ποσού 1.700,00€, 
υπέρ της εταιρείας  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», μέχρι 02/09/2021 
 
 

Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που είχαν προσκομιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη. Κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  

Για τον φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι 

πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 Διακήρυξης του Δήμου για την 

προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ) 

 

  Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

             

1. Την αριθμ. πρωτ. 9872/26-02-2020 Διακήρυξη. 

2. Την αρ.πρωτ. 33879/02-09-2020 Πρόσκληση Αποσφράγισης Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης. 

3. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος.  

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν,  

 

 

                                                             Εισηγείται 
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Την  κατακύρωση στο φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με διεύθυνση Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 122 42, 

Αιγάλεω Αττικής, Ελλάδα, ΑΦΜ 094036579 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της προμήθειας με τίτλο 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ) γιατί κατέθεσε 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

            

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

και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 

 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΡΕΜΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

 

 

 

ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
& ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
 
 
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρακτικού IV διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Έλεγχος 
Δικαιολογητικών–Κατακύρωση Αποτελέσματος), προϋπολογισμού 210.800,00€ 
(με ΦΠΑ 24%). 

 
       Στις 30/03/2020 ήταν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στα πλαίσια 
διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), 
προϋπολογισμού μελέτης 210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως 
αυτοί περιλαμβάνονται  στην με αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 διακήρυξη και την αρ.06/2020 
μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας και εγκρίθηκαν με την αρ. 
63/11-02-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Στις 03/04/2020 η επιτροπή διενέργειας-αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε 
με την αρ. 62/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προέβη στην ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» όλων 
των συμμετεχόντων στη διαγωνιστική διαδικασία. Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα προσφορές 
από τους εξής οικονομικούς φορείς: 1. Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε., (αρ. 
προσφοράς169837) και 2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(αρ. προσφοράς169657).  
 
Με την αριθμ.210/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

- Η Έγκριση του από 30/04/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού Ι (έλεγχος 
δικαιολογητικών συμμετοχής &αξιολόγηση-βαθμολόγηση τεχνικών 
προσφορών), διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.),. 

- Η αποδοχή της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία: «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», καθώς είναι σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και η τεχνική του προσφορά έλαβε 
συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 103,5 με όριο 100.  

- Η απόρριψη της προσφοράς που υπέβαλλε ο οικονομικός φορέας με την 
επωνυμία: «Δ. Φ.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Τ.Ε.» διότι δεν είναι σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης, (άρθρο2.4.3.2, παρ.15 της διακήρυξης).  

- Η έγκριση της συμμετοχής  στο επόμενο στάδιο του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, που αφορά στο άνοιγμα των Οικονομικών Προσφορών, του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία: «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ». 

 
 Με την αρ. 332 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 

- Η Έγκριση του από 10/07/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού ΙΙ διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.). 

- Η ανάδειξη του φορέα με την επωνυμία : «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» ως προσωρινού 
αναδόχου για την Προμήθεια: «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ), για το ποσό των 
163.000,00 € χωρίς ΦΠΑ, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με 
τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και με λόγο 
προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς Λ = 
1.574,88, κρίνεται συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη βάσει 
σχέσης ποιότητας-τιμής. 

- Η έγκριση της συμμετοχής στο επόμενο στάδιο ελέγχου αποσφράγισης 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία : 
«Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» 

 
Ύστερα από την Αρ. πρωτ. 33879/ 02/09/2020 Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο 
την 03-09-2020, ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα φάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης. 

Με το Αρ.Πρωτ.40457/13-10-2020 μήνυμα, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
ενημερώθηκε ο προσωρινός ανάδοχος ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής για την 
αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα επί της οδού Φλέμιγκ & Ερυθρού Σταυρού, στις 14/10/2020, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). 

Με την αριθ.πρωτ.46611/17.11.2020 Πρόσκληση που αναρτήθηκε στη πλατφόρμα 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ζητήθηκε από 
τον προσωρινό ανάδοχο παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς του, για χρονικό 
διάστημα οκτώ (08) μηνών, δηλαδή από 04/12/2020 μέχρι 03/08/2021, με αντίστοιχη 
παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής μέχρι 02/09/2021.  

Ο προσωρινός ανάδοχος με την από 18.11.2020 Υπεύθυνη Δήλωση που υπέβαλε 
στο ΕΣΗΔΗΣ αποδέχεται την παράταση του χρόνου ισχύος της  προσφοράς του με 
αντίστοιχη παράταση του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 
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Με την αρ. 521 /2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε: 
- Η Έγκριση του από 20/11/2020 Πρακτικού Διαγωνισμού ΙΙΙ διενέργειας 

ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.). (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 

- Η έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς του οικονομικού 
φορέα «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών, ήτοι από 
04/12/2020 μέχρι 03/08/2021, 

- Η έγκριση παράτασης του χρόνου ισχύος της αρ. 140000012917-0/24-03-2020 
εγγυητικής επιστολής (αρ.πρωτ. εγγυητικής: 2020/14630/24-03-2020), της 
τράπεζας: ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Συν Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (055), ποσού 1.700,00€, υπέρ της εταιρείας  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ 
ΑΕ», μέχρι 02/09/2021 

 
Κατόπιν, η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο ως προς την ακρίβεια των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης που είχαν προσκομιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Διακήρυξη. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι :  

Για τον φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
είναι πλήρη, σύμφωνα με τους όρους της αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 Διακήρυξης του 
Δήμου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ) 

     Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το πρακτικό 
ΙV, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 
κ.μ.), (Έλεγχος Δικαιολογητικών–Κατακύρωση Αποτελέσματος). 
       Μετά τα παραπάνω τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το πρακτικό 
ΙV, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 
ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Έλεγχος Δικαιολογητικών–Κατακύρωση Αποτελέσματος) και 
προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1στi &1ζ του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και τους όρους της διακήρυξης,  

η λήψη απόφασης για: 

Α. Έγκριση του πρακτικού ΙV, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α-
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4 κ.μ.), (Έλεγχος 
Δικαιολογητικών–Κατακύρωση Αποτελέσματος). 
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Β. Κατακύρωση στο φορέα  «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με διεύθυνση Ιερά Οδός 162, Τ.Κ. 
122 42, Αιγάλεω Αττικής, Ελλάδα, ΑΦΜ 094036579 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, της 
προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» (ΤΜΗΜΑ Α - 
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ 4κ.μ), προϋπολογισμού μελέτης 
210.800,00€ (με ΦΠΑ 24%) και με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται  
στην με αρ.πρωτ. 9872/26-02-2020 διακήρυξη και την αρ.06/2020 μελέτη της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 

      
 

 
Λαμία 04/12/2020     Λαμία 04/12/2020 Λαμία 04/12/2020 

                 Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                 Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λαμία…………… 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λαμία…………… 

                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 

  Το  πρακτικό ΙV διαγωνισμού  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Ταχ .Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κωδ. :  35 131 
 

                         
      ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:    
 
 
              
     ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ:      

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 
 
 
  48.087,88€ (με ΦΠΑ 24%) 
 

                                         
 
 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  
Π Ρ Ο Σ  

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  Δ Η Μ Ο Υ  Λ Α Μ Ι Ε Ω Ν  
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας: 

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ » 
 

 
Την 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. διενεργήθηκε συνοπτικός 

διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 48.087,88€ 

(με ΦΠΑ 24%), με όρους διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 

43240/29-10-2020 Διακήρυξη, την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον  συμφέρουσας  

από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά  βάσει τιμής 

 
Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν φάκελο προσφορών για τον 

ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώθηκε ως εξής: 

  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 

3 ALPHERATZ IKE 

4. GOGROW IKE 

5. ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ 

6. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

7. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 
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8. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 

9. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 17 & 18/11/2020 όπου κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών που 

κατατέθηκαν  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

1. Για τον φορέα «Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για τις ομάδες Α & Β. 

2. Για τον φορέα «ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ» η υποβληθείσα προσφορά  είναι  σύμφωνη με 

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

Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β. 

3. Για τον φορέα «ALPHERATZ IKE» η υποβληθείσα προσφορά  είναι  σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για την ομάδα Α. 

4. Για τον φορέα «GOGROW IKE» η υποβληθείσα προσφορά είναι  σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για την ομάδα  Β. 

5. Για τον φορέα «ΕΥΑΓΓ. ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» η υποβληθείσα προσφορά  δεν είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά . 

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» : «Στο φάκελο τεχνικής 

προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α’75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

-αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης) στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος 

ανάδοχος και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

- δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

-δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή.» 

Ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», δεν κατέθεσε το ως άνω 

δικαιολογητικό.  

6. Για τον φορέα «Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα προσφορά είναι σύμφωνη με 

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

Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β. 

7. Για τον φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα προσφορά  είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β. 
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8. Για τον φορέα «COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ» η υποβληθείσα προσφορά είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για την ομάδα Α. 

9. Για τον φορέα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η υποβληθείσα προσφορά είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β. 

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω η επιτροπή συνέταξε στις 18/11/2020 το 1ο Πρακτικό 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. Σύμφωνα με το πρακτικό αυτό, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

εισηγήθηκε: 

 

Α) Την αποδοχή των προσφορών των παρακάτω οικονομικών φορέων καθώς οι 

υποβληθείσες προσφορές είναι σύμφωνες με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε 

ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά :  

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 

4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

 

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» 

καθώς η υποβληθείσα προσφορά   δεν είναι  σύμφωνη  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά, για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν ως άνω. 

 

Γ) Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  

των  οικονομικών  φορέων:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 
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4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

 

 

   Με το αριθ. 48137/26-11-2010 έγγραφο τoυ Δήμου ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι ότι 

η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 30/11/2020 , ημέρα Δευτέρα  

και ώρα 10.00 από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 30/11/2020 & 03/12/2020 όπου κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών  προσφορών που κατατέθηκαν  

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Για τον φορέα «Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει συνταχθεί  

σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής προσφοράς 

που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις 

ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ 24.636,94€ 10.624,32€ 

 

2. Για τον φορέα «ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 27.889,46€ 13.603,33€ 

 

3.   Για τον φορέα «ALPHERATZ IKE» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για την ομάδα Α  και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ALPHERATZ IKE 25.540,9€ - 

 

4.  Για τον φορέα «GOGROW IKE» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για την ομάδα  Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

GOGROW IKE - 14.866,32€ 
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5.   Για τον φορέα «Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

 

 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 30.756,96€ 14.681,84€ 

 

6.  Για τον φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 

 

7.  Για τον φορέα «COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά 

έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για την ομάδα Α  και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 23.758,89€ - 

 

8.  Για τον φορέα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.309,14€ 14.895,14€ 

 

 Η κατάταξη των  προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ομάδες  της προμήθειας είναι η εξής : 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ Α 

1. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 

2. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 23.758,89€ 

3 Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 24.636,94€ 

4. ALPHERATZ IKE 25.540,9€ 

5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.309,14€ 

6. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 27.889,46€ 

7. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 30.756,96€ 



Σελίδα 6 από 7 
 

 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ Β  

1. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 10.331,50€ 

2. Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 10.624,32€ 

3 ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 13.603,33€ 

4. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 14.681,84€ 

5. GOGROW ΙΚΕ 14.866,32€ 

6. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.895,14€ 

 

 

 Συνεπώς , οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, 

αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ομάδα Α και για την ομάδα Β, διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 

 

Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το 2ο Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών 

Προσφορών και Ανακήρυξης Προσωρινού Αναδόχου. 

 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ:        

Τίθενται υπόψη της Οικονομικής επιτροπής το από 18-11-2020 1ο Πρακτικό και το από 

03-12-2020 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης 

Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για  το έτος  2020, που αφορά 

στην  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», και σύμφωνα με 

τις διατάξεις των παρ.1στi & 1ζ  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 

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

όρους της διακήρυξης. 

 

 ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ : 

Α. Η έγκριση του από 18-11-2020 1ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) για την προμήθεια με 

τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

Β. Η έγκριση του από 03/12/2020 2ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 

(έλεγχος οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) για την 

προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

Γ. H ανάδειξη του φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διεύθυνση Θεμιστοκλέους 

6, ΤΚ 35100 Λαμία, ΑΦΜ 998917460 ΔΟΥ Λαμίας ως προσωρινού αναδόχου για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ο οποίος 

προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 43240/29-10-2020 διακήρυξη & την αριθμ.1/2020 Μελέτη 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών γιατί η προσφορά του - και για τα δύο τμήματα Α & Β 



Σελίδα 7 από 7 
 

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

κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής και έχει 

ως εξής:  

 

 

 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : 
1ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού         
2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού          
 

   
Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 
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       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ    
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020 
 

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

 

 
 
 
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 
 
48.087,88 €( ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

 
 

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

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

( Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής  &  Τεχνικών Προσφορών) 
 

 

Στη Λαμία, την 10η  Νοεμβρίου  2020,  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30΄π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως Πρόεδρος 

ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΔΕ Διοικητικού , ως Τακτικό Μέλος 

ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ως Τακτικό Μέλος 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 406/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών οικονομικού έτους 2020, συνήλθαν στο  Δημοτικό 

Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την  αποσφράγιση των 

προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό  για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. 

πρωτ. 43240/29-10-2020 Διακήρυξη & την αριθμ 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης  Οικονομικών 

Υπηρεσιών,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 Αφού παρήλθε ο χρόνος λήξης υποβολής των προσφορών όπως ορίζεται στη 

Διακήρυξη, η επιτροπή προέβη στην έναρξη των διαδικασιών αποσφράγισης και 

αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών. 

 Ο πίνακας με τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλλαν  φάκελο προσφορών για 

τον ανωτέρω διαγωνισμό, διαμορφώνεται ως εξής: 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 

3 ALPHERATZ IKE 

4. GOGROW IKE 

5. ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ 

6. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

7. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

8. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 

9. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Για τον εν λόγω Διαγωνισμό ημερομηνία και ώρα  έναρξης παραλαβής 

προσφορών θεωρείται η Τρίτη  10/11/2020 και ώρα 09:00 π.μ., ενώ η  λήξη παράδοσης 

προσφορών ορίζεται στις 09:30 π.μ. της ίδιας ημέρας.   

Οι συμμετέχοντες  κατέθεσαν εμπρόθεσμα  φάκελο προσφοράς που περιλαμβάνει επί 

ποινής αποκλεισμού:  

                  α) Φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».  

                  β) Φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». 

                  γ) Φάκελο  με την ένδειξη « Οικονομική Προσφορά».  

Οι παραπάνω φάκελοι ελέγχθηκαν ως προς την ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονταν 

και μονογράφησαν από τα μέλη της Επιτροπής.   

Ακολούθως η Επιτροπή προέβη στην  αποσφράγιση των φακέλων 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» και διαπίστωσε ότι ο κάθε ένας 

απ’ αυτούς περιείχε: 

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής  

2. Τεχνική Προσφορά (Τεχνικές Προδιαγραφές) 

    Εν συνεχεία, προέβη  στη μονογραφή των δικαιολογητικών και των τεχνικών 

στοιχείων.   

 Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 17 & 18/11/2020 όπου κατά τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και των στοιχείων των τεχνικών προσφορών που 

κατατέθηκαν  διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Για τον φορέα «Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για τις ομάδες Α & Β . 

2. Για τον φορέα «ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  σύμφωνη με 

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

Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β . 

 3. Για τον φορέα «ALPHERATZ IKE» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για την ομάδα Α . 
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4. Για τον φορέα «GOGROW IKE» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  σύμφωνη με τη 

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

Προσφορά για την ομάδα  Β . 

5. Για τον φορέα «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» η υποβληθείσα προσφορά   δεν είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά . 

Σύμφωνα με την παρ. 2.4.4 Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» : «Στο φάκελο τεχνικής 

προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986(Α’75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία: 

-αναγράφεται ο διαγωνισμός (αριθμός Διακήρυξης)στον οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος 

ανάδοχος και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

- δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

-δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.» 

 Ο οικονομικός φορέας «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» , δεν κατέθεσε το ως άνω 

δικαιολογητικό.  

6. Για τον φορέα «Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  σύμφωνη 

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

Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β . 

7. Για τον φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β . 

8. Για τον φορέα «COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για την ομάδα Α . 

9. Για τον φορέα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η υποβληθείσα προσφορά   είναι  

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

και την Τεχνική Προσφορά για τις ομάδες Α & Β . 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

             

1. Την αριθμ. πρωτ.43240/29-10-2020 Διακήρυξη. 

2. Τις υποβληθείσες προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν,  

 

Εισηγείται 

 

Α) Την αποδοχή  των  προσφορών των παρακάτω  οικονομικών φορέων καθώς  οι 

υποβληθείσες προσφορές   είναι  σύμφωνες  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τις 
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τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε 

ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά :  

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 

4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

 

 

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» 

καθώς η υποβληθείσα προσφορά   δεν είναι  σύμφωνη  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά, για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν ως άνω. 

 

 

Γ) Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  

των  οικονομικών  φορέων:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 

4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

 



Σελίδα 5 από 5 

 

 Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 

προσφορών , θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Φλέμινγκ και 

Ερυθρού  Σταυρού, σε ημέρα  και ώρα, που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα  στους 

οικονομικούς φορείς.                                         

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

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 
 
 

Λαμία,  18-11-2020 
 
 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

 

 



Σελίδα 1 από 6 

 

                      
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
           ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
             ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ    
ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020 
 

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

 

 
 
 
   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

 
 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
 
 
 
48.087,88 €( ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

 
 

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

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» 

( Έλεγχος Οικονομικών Προσφορών & Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων) 
 

 

Στη Λαμία, την 30η  Νοεμβρίου  2020,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00΄π.μ. οι 

υπογραφόμενοι: 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΠΕ Κοινωνιολόγων, ως Πρόεδρος 

ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΔΕ Διοικητικού , ως Τακτικό Μέλος 

ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ως Τακτικό Μέλος 

που συγκροτούν, σύμφωνα με την αριθ. 406/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων την Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης 

Δημόσιων Συμβάσεων Προμηθειών οικονομικού έτους 2020, συνήλθαν στο  Δημοτικό 

Κατάστημα επί της οδού  Φλέμινγκ και Ερυθρού  Σταυρού, για την  αποσφράγιση των 

οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο συνοπτικό διαγωνισμό  για 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ο οποίος προκηρύχθηκε 

με την αρ. πρωτ. 43240/29-10-2020 Διακήρυξη & την αριθμ 1/2020 Μελέτη της Δ/νσης  

Οικονομικών Υπηρεσιών,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

Με το 1ο Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού η Επιτροπή εισηγήθηκε : 

 

 

 

 



Σελίδα 2 από 6 

 

 Α) Την αποδοχή  των  προσφορών των παρακάτω  οικονομικών φορέων καθώς  οι 

υποβληθείσες προσφορές   είναι  σύμφωνες  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τις 

τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σε 

ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά :  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 

4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

 

Β) Την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΕΥΑΓΓ.ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» 

καθώς η υποβληθείσα προσφορά   δεν είναι  σύμφωνη  με τη διακήρυξη του διαγωνισμού 

και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 1/2020 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, σε ότι αφορά τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά, για 

τους λόγους που αναφέρθηκαν στο ως άνω πρακτικό. 

 

Γ) Τη συμμετοχή στο επόμενο στάδιο ελέγχου (αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς)  

των  οικονομικών  φορέων:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

1. Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ Α-Β 

2. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ Α-Β 

3 ALPHERATZ IKE Α 

4. GOGROW IKE Β 

5. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

6. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α-Β 

7. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ Α 

8. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β 

  

  

  



Σελίδα 3 από 6 

 

  Με το αριθ. 48137/26-11-2010 έγγραφο τoυ Δήμου ενημερώθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι ότι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 30/11/2020 

, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

 Στη συνέχεια η Επιτροπή συνήλθε στις 30/11/2020 & 03/12/2020 όπου κατά τον 

έλεγχο των δικαιολογητικών των οικονομικών  προσφορών που κατατέθηκαν  

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Για τον φορέα «Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

Ν.ΣΟΦΙΑΝΟΣ 24.636,94€ 10.624,32€ 

 

2. Για τον φορέα «ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 27.889,46€ 13.603,33€ 

 

3.   Για τον φορέα «ALPHERATZ IKE» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

για την ομάδα Α  και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ALPHERATZ IKE 25.540,9€ - 

 

4.  Για τον φορέα «GOGROW IKE» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 

για την ομάδα  Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

GOGROW IKE - 14.866,32€ 

 

5.   Για τον φορέα «Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα οικονομική προσφορά έχει 

συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της οικονομικής 

προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

 

 



Σελίδα 4 από 6 

 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 30.756,96€ 14.681,84€ 

 

6.  Για τον φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 

 

7.  Για τον φορέα «COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ» η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για την ομάδα Α  και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 23.758,89€ - 

 

8.  Για τον φορέα «ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η υποβληθείσα οικονομική 

προσφορά έχει συνταχθεί  σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης & το έντυπο της 

οικονομικής προσφοράς που συνοδεύει την αριθμ. 1/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, για τις ομάδες Α & Β και έχει ως εξής : 

Οικονομικός Φορέας Ομάδα Α Ομάδα Β 

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.309,14€ 14.895,14€ 

 

 Η κατάταξη των  προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για τις ομάδες  της προμήθειας είναι η εξής : 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ Α 

1. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 

2. COΜPASS ROSE ΜΟΝ. ΙΚΕ 23.758,89€ 

3 Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 24.636,94€ 

4. ALPHERATZ IKE 25.540,9€ 

5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 27.309,14€ 

6. ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 27.889,46€ 

7. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 30.756,96€ 

 

 



Σελίδα 5 από 6 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ ΤΜΗΜΑ Β  

1. ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 10.331,50€ 

2. Ν. ΣΟΦΙΑΝΟΣ 10.624,32€ 

3 ΕΛΕΝΗ ΣΠ.ΜΠΕΤΣΗ 13.603,33€ 

4. Β.ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 14.681,84€ 

5. GOGROW ΙΚΕ 14.866,32€ 

6. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14.895,14€ 

 

 

 Συνεπώς , οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές, αποκλειστικά 

βάσει τιμής, για την ομάδα Α και για την ομάδα Β, διαμορφώνεται ως εξής : 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 

 

 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη 

             

1. Την αριθμ. πρωτ.43240/29-10-2020 Διακήρυξη. 

2. Τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές. 

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν & ισχύουν,  

 

Εισηγείται 

 

 - Την ανάδειξη του φορέα «ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με διεύθυνση 

Θεμιστοκλέους 6 ,ΤΚ  35100 Λαμία , ΑΦΜ 998917460 ΔΟΥ Λαμίας  ως προσωρινού 

αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», ο 

οποίος προκηρύχθηκε με την αρ. πρωτ. 43240/29-10-2020 διακήρυξη & την αριθμ.1/2020 

Μελέτη της Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών γιατί η προσφορά του -και για τα δύο 

τμήματα Α & Β-  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές 

προδιαγραφές και κρίνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη , αποκλειστικά 

βάσει τιμής και έχει ως εξής:  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β 

ΘΕΜΗΣ ΧΕΙΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 20.918,80€ 10.331,50€ 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 6 από 6 

 

 Η συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποσφράγιση των φακέλων των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί της 

οδού Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού, σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στον 

οικονομικό  φορέα  του οποίου η προσφορά  κρίθηκε  αποδεκτή. 

 

 

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

αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται. 

 

 

 
Λαμία,  03-12-2020 

 
 
 

Η   ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

 

ΤΣΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΦΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

 

 



          
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  -  Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών- Κατάρτιση όρων διαγωνισμού, για την υπηρεσία: «Εργασίες 

συντήρησης & επισκευής  μηχανογραφικού εξοπλισμού»  
ΠΡΟΫΠ: 73.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
π ρ ο ς  

την Οικονομική Επιτροπή 
 
       Προτείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και της παρ. 1στ i & ζ του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  και ισχύει, η λήψη απόφασης 
για: 

Α. την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμό για την ανάθεση της υπηρεσίας: 
«Εργασίες συντήρησης & επισκευής  μηχανογραφικού εξοπλισμού », 
προϋπολογισμού  73.000,00€, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

Β. την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αρ. 24/2020 μελέτης της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την υπηρεσία: 
«Εργασίες συντήρησης & επισκευής  μηχανογραφικού εξοπλισμού », 

Γ. την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την 
υπηρεσία: «Εργασίες συντήρησης & επισκευής  μηχανογραφικού εξοπλισμού». 

 

Λαμία,   /  /   Λαμία,     /   / Λαμία,    /  / 
Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜ/ΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  
 

 

 

  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Λαμία, …./…../………..  
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 































- 1 - 

 

         

    

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
  

 

                         
                        

04-12-2020 

 

Προς 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Θέμα : «Έγκριση της αριθ. πρωτ. 36694/21-09-2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 
ΩΜΜΥΩΛΚ-ΝΝ6) περί απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσίας: 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2020 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  “ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ”» 

 
Έχοντας υπόψη : 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες 

«Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία 
των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος 
μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να 
υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση 
της αντίστοιχης επιτροπής». 

2. Την ανάγκη του Δήμου για :  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  “ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ”» και τον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 του Δήμου. 

3. To από 19-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. 
 

4. Την 327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς 
διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, οχημάτων για την εκτέλεση 
εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 

5. Την αριθ. πρωτ. 36694/21-09-2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: ΩΜΜΥΩΛΚ-
ΝΝ6)  περί απευθείας ανάθεσης λόγω κατεπείγοντος, της παροχής υπηρεσίας: 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 
18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ 
ΛΑΜΙΕΩΝ  “ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ”» 

 
Προτείνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, για λόγους 
προφανούς κινδύνου για την ομαλή λειτουργία του Δήμου, η λήψη απόφασης για την 
έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Λαμιέων.  
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Συνημμένα 
- Η αρ.πρωτ. 36694/21-09-2020 Απόφασης Δημάρχου 
 
 

Λαμία  
Ο συντάξας 

Λαμία  
Ο Προϊστάμενος Τμήματος 

Λαμία  
Η Αναπληρώτρια 

Προϊστάμενη της Δ/νσης 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

Λαμία…………………….. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 




