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

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

Π ρ ο ς  

Την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ:  Εξειδίκευση πίστωσης για την εκδήλωση – διοργάνωση: « 1ο Τουρνουά 

Volley –ball  Ανδρών ( ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2020 )».  

 

Ο Δήμος Λαμιέων δέχθηκε αίτημα – πρόταση από τον Αθλητικό και Πολιτιστικό 

Σύλλογο Λαμίας ΦΘΙΑ, σωματείο μη κερδοσκοπικό, προκειμένου να συνδιοργανώσουμε 

Τουρνουά Volley – ball Ανδρών ( ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2020 ) το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 

Οκτωβρίου 2020, στο Κλειστό Γυμναστήριο του 5ου Γυμνασίου (Ανθέων) και στο Κλειστό 

Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Λαμίας.  

Ο συγκεκριμένος αθλητικός σύλλογος, συνδιοργανώνει  με τον Δήμο Λαμιέων επί 

σειρά ετών τουρνουά volley με μεγάλη επιτυχία. Στο φετινό Τουρνουά, θα συμμετάσχουν 

οι ομάδες ανδρών Ε.Α. Λάρισας, ΑΡΓΩ Βόλου και Α.Π.Σ. Λαμίας ΦΘΙΑ. Η 

πραγματοποίηση μιας τέτοιας διοργάνωσης  ενισχύει και  προάγει το αθλητικό πνεύμα και 

την ευγενή άμιλλα, προβάλλει θετικά πρότυπα   ενώ  παράλληλα θα δώσει την ευκαιρία σε 

όμορες ομάδες, να συναγωνιστούν σε ένα ποιοτικό τουρνουά, προβάλλοντας την πόλη 

μας.   

Η πανδημία του Covid-19 δημιουργεί νέα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο 

διεξαγωγής των διοργανώσεων. Το Τουρνουά Volley – ball Ανδρών ( ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2020 ), 

θα διεξαχθεί τηρώντας το υγειονομικό πρωτόκολλο και τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα 

βάσει των οδηγιών της ΓΓΑ αλλά και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων  των συμμετεχόντων και 

συντελεστών.  
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Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η διεξαγωγή  της 

διοργάνωσης και η  εξειδίκευση πίστωσης   για  την πραγματοποίηση της ακόλουθης  

δαπάνης που αφορά:  σε αθλητικά μπλουζάκια T-shirts για τους συμμετέχοντες,  ποσού 

905,00 €, δαπάνη που σχετίζεται άμεσα με τη διεξαγωγή και προβολή της.  

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 905,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

αποτελεί εξειδίκευση της πίστωσης που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 15.6472.0002 

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

αυτού. 

Κατόπιν τούτων και έχοντας υπ όψη τα αρ. 75 παρ. Ι περ. στ’ αριθμ. 12 Ν. 
3463/2006 και αρ. 58  περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 
87/7.6.2010) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 14 του Ν. 4625 /2019 (ΦΕΚ Α’ 139/31.8.2019).  

 
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού  905,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α., 

για την διοργάνωση της  εκδήλωσης « 1ο Τουρνουά Volley – ball Ανδρών ( ΑΧΙΛΛΕΙΑ 
2020 )», το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020, σε βάρος του Κ.Α. 
15.6472.0002 «Δαπάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων» του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικον. έτους 2020.      

                                                                                                                                                                               
Λαμία    8 /10 /2020 

  Ο συντάξας 

Λαμία  8 /10 /2020 

Ο Αν. Προϊστάμενος 

Τμήματος 

Λαμία  8 /10 /2020 

Ο  Προϊστάμενος Δ/νσης    

 

 

  

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10 Φυσικής Αγωγής    

Στριφτός Δημήτριος 

ΠΕ 10  – Διοικητικού  

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

ΠΕ Διοικητικού - 

Οικονομικού 

                                                        

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ 



                                                  ΛΑΜΙΑ        02/10/2020        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθ. Πρωτ.:  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ                                                                         Προς  την        
ΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ     
Κ. ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΔΗΜΟΥ  ΛΑΜΙΕΩΝ -ΛΑΜΙΑ 
Ταχ. Δ/νση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού                   
Τηλέφωνο: 22313-51053                                                                                                                                                                                                
(ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ) 
                                                                       
 
               ΘΕΜΑ:   ΕΙΣΗΓΗΣΗ   ΕΓΚΡΙΣΗΣ   ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ   ΒΡΑΒΕΙΩΝ   ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ  
3ΟΥ ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ  -<< ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ >>-ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ . 
 
 

           Σύμφωνα με την  από  2-6-1909  Διαθήκη  του εκλιπόντος  «Κ.ΜΟΥΣΤΑΚΑ» 

και  την απόφαση 3190/2001 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών ,προβλέπεται   η 

κατ΄ έτος  χορήγηση  βραβείων  στους Αριστούχους  μαθητές  του 3ου ΓΕΛ 

ΛΑΜΙΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ.    

             Κατά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος 2020, με 

πράξη Νο  184/15501/3-2-2020 , της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδος , εγκρίθηκε  κονδύλι  € 10.000.-(Δέκα χιλιάδων ευρώ)  για το  

σχολικό  έτος  2019-2020. Η δαπάνη  ενεγράφη στον προϋπολογισμό του Δήμου 

Λαμιέων  με κωδ. 00.6739.0031.( Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 

Κληροδοτήματος «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ ».) 

          Ο αριθμός  των αριστούχων , με τα ονοματεπώνυμά τους   και τα 

διανεμόμενα ποσά , αναφέρονται στην συνημμένη  κατάσταση  του Δντή του 

σχολείου κ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ . 

         Προς υλοποίηση της επιθυμίας του Διαθέτη , προτείνεται προς έγκριση 

στην Οικονομική Επιτροπή , η διάθεση ποσού  € 10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ ) 

από τα έσοδα  του κληροδοτήματος  «Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ» , με  προτεινόμενη  

διαδικασία  απόδοσης  των χρηματικών βραβείων την  πίστωση  των 

Τραπεζικών Λογαριασμών  των Δικαιούχων  Μαθητών  ή των λογαριασμών 

των γονέων τους , όπου είναι συνδικαιούχοι  , για να εξασφαλισθεί  το 

αδιάβλητο της διαδικασίας . 



        Η  παρούσα  απόφαση θα τύχει  και  της  έγκρισης   του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  Λαμίας , Αρμόδιου   Διαχειριστή του Κληροδοτήματος  

Αυτοτελούς Διαχείρισης .  - 

               
 

 

  ΣΥΝ.  1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                                                             Ο  ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

                                                                                                       ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Α. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ : 22310 - 31426 
Αρ. Fax  : 22310 – 22315 
Email : makrigianni@lamia-city.gr 

  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κου Κ.ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα ισχύει από 01-01-2021 έως 
31-12- 2021»  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.3463/2016 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  
2. Το Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010).  
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
4. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 

(ΦΕΚ 102 Α΄/2002). 
5. Το ΦΕΚ 3841/τ.Β’/30.11.2016 «Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 

Λαμιών Ν. Φθιώτιδας» 
6. Την αριθ.πρωτ. 35470/06.09.2019 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων «Ορισμός 

Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Δημοτικούς Συμβούλους» 
7. Τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά 

κατηγορία καταστροφής.  
8. Την αριθ.402/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως προς το β’ σκέλος 

«τροποποίηση της αριθ.327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης 
μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, οχημάτων για την 
εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει από 01-01-
2020 έως 31-12-2020» με συμπλήρωση του πίνακα μηχανημάτων και 
επικαιροποίηση της ωριαίας αποζημίωσης από 01.11.2020 έως 31.12.2020.» 
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9. Το γεγονός ότι: 
α) Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα δίκτυα υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου 
μας κατά τη διάρκεια του έτους λόγω χιονοπτώσεων, πλημμυρών, καταπτώσεων πρανών, 
αντιμετώπισης  πυρκαγιών – σεισμών κ.λ.π. φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών,  
χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν πάντα με τα 
ίδια μέσα, 
β) το είδος και η φύση των εργασιών» και το κατεπείγον εκτέλεσης αυτών, επιβάλουν την 
εκτέλεση των, απολογιστικά,  
 
Προτείνεται η μίσθωση Μηχανημάτων Έργου και Οχημάτων με την παρακάτω  ωριαία  
αποζημίωση:    
 

Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

1 
Μίσθωση διαμορφωτήρα (GRADER) 
με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

2 
Μίσθωση Προωθητήρα D6 με το 
χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

3 
Μίσθωση Προωθητήρα  D7 με το 
χειριστή 

73,00 15,00 5,00 

4 
Μίσθωση Προωθητήρα D8  με το 
χειριστή 

90,00 15,00 5,00 

5 
Μίσθωση Προωθητήρα D9  με το 
χειριστή 

100,00 15,00 5,00 

6 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

45,00 15,00 5,00 

7 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

8 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

9 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

10 
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το 
χειριστή 

50,00 15,00 5,00 

11 
Μίσθωση Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου 
με το χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

12 
Μίσθωση Εκσκαφέα 
Ερπυστριοφόρου με το χειριστή 

70,00 15,00 5,00 

13 

Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το 
χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

14 Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) 25,00 15,00 5,00 
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Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

με το χειριστή 

15 

Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 
(Τρακτέρ) με μαχαίρι ή με λεπίδα 
αποχιονισμού ή αλατοδιανομέα μαζί  
με τον χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

16 Μίσθωση πλατφόρμας    
  μέχρι 40Km 250,00   

 
 άνω των 40Km και ανά 

10kmεπιπλέον 
50,00   

17 
Μεταφορά βαρέων οχημάτων 
(Γερανοφόρο) 

60,00 πλέον τη 
διαδρομή 

15,00 5,00 

18 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό μέχρι 
150HP 

60,00 15,00 5,00 

19 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό πάνω 
από 150HP 

80,00 15,00 5,00 

20 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
μέχρι 150HP 

60,00 15,00 5,00 

21 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
πάνω από 150HP 

70,00 15,00 5,00 

22 Φορτηγό   0- 6 ton 25,00 15,00 5,00 
23 Φορτηγό   6-10 ton 35,00 15,00 5,00 
24 Φορτηγό   10-15ton 40,00 15,00 5,00 
25 Φορτηγό  15 ton και  άνω 45,00 15,00 5,00 

26 

Ανυψωτικός γερανός (για 
απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε 
περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) 

50,00 15,00 5,00 

27 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 

55,00 15,00 5,00 

 
Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.  

Ως ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα 
και επίσημες αργίες ορίζεται η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη λειτουργία του 
μηχανήματος με τον χειριστή, του  αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα καύσιμα, όπως και κάθε 
άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της 
εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα  θα χρησιμοποιηθούν για εργασίες εκτάκτων  
αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως 31-12-
2020.  
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Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση 
επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για εργασία, 
με ή χωρίς το χειριστή. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με τη 
θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την 
υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις καιρού 
της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π.), χωρίς εκτέλεση εργασιών και 
λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής καταστροφής, ή με 
την εντολή διακοπής από το Δήμο. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που 
αρχίζει με τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής 
από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις 
καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π), χωρίς να δεν απαιτείται η 
παρουσία του χειριστού του μηχανήματος, στον τόπο επιφυλακής. 

Οι εντολές της Υπηρεσίας για έναρξη και περαίωση μίσθωσης, δίδονται εγγράφως μέσω 
τηλεομοιότυπου (FAX), μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτό μήνυμα 
(SMS), προς τον υπεύθυνο της παροχής εργασίας.  

Σε επείγουσες περιπτώσεις οι εντολές μπορεί να δίνονται τηλεφωνικά και να 
επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως από την Υπηρεσία. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Τον καθορισμό της ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου, για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών που θα ισχύει από 01-01-2021 έως 31-12-2021 όπως 
παραπάνω. 

2) Την έγκριση μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων έργου χωρίς διαγωνισμό για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές, 
σύμφωνα με τις ανωτέρω τιμές ωριαίας αποζημίωσης.  

3)  

Λαμία ……………….  Λαμία ………………… 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και 

Πολιτικής Προστασίας 

 

 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Μακρυγιάννη Αγγελική 
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ/Α’ 

 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας   

  

Ταχ.Δ/νση : Κραββαρίτη 3 
Ταχ.Κωδ.  : 35 132, Λαμία 
Πληροφορίες  : Α. Μακρυγιάννη 
Αρ. Τηλ : 22310 - 31426 
Αρ. Fax  : 22310 – 22315 
Email : makrigianni@lamia-city.gr 

  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κου Κ.ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΘΕΜΑ:  α) Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) 
από 01.01.2021 έως 31.12.2021 δια µέσου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε 
σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές στο 
Δήμο Λαμιέων, β) έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
κατάρτιση του Μητρώου Εργοληπτών  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α’/2010).  

2. Το Ν.3013/2002 Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, 
(ΦΕΚ 102 Α΄/2002). 

3. Την Υ.Α.1299/07.04.2003 Έγκριση του από 07.04.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής 
Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 423 Β΄/2003). 

4. Τις εγκυκλίους που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανά 
κατηγορία καταστροφής.  

5. Την αριθ.πρωτ. 35470/06.09.2019 απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων «Ορισμός 
Αντιδημάρχων-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Δημοτικούς Συμβούλους» 

6. Την αριθ.402/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων ως 
προς το β΄σκέλος «Τροποποίηση της αριθ.327/2019 (ΑΔΑ: ΨΣΙΖΩΛΚ-ΧΟΟ) 
Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων «Καθορισμός ωριαίας 
αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, 
οχημάτων για την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που θα 
ισχύει από 01-01-2020 έως 31-12- 2020» με συμπλήρωση του πίνακα 
μηχανημάτων και επικαιροποίηση της ωριαίας αποζημίωσης από 01.11.2020 έως 
31.12.2020» 
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7. Την αριθ……/2020 (ΑΔΑ:               ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων «Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης μίσθωσης χωρίς διαγωνισμό 
ιδιωτικών οχημάτων, μηχανημάτων έργου για την εκτέλεση εργασιών 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές που θα 
ισχύει από 01-01-2021 έως 31-12- 2021» 

8. Το γεγονός ότι: 
α) Ο Δήμος Λαμιέων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προβαίνει σε δράσεις 
πρόληψης και αντιµετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. 
Στην κατηγορία πρόληψης και αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών υπάγονται 
και οι δράσεις πρόληψης για την αντιµετώπιση συνεπειών από χιονοπτώσεις, παγετό, 
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισµούς κ.λπ. 
β) Στην περίπτωση που τα ίδια μέσα ή το εργατικό προσωπικό δεν επαρκούν, αυτά θα 
πρέπει να εξευρεθούν από επαγγελματίες που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, 
προσωπικό και που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου. Η χρήση ιδιωτικών 
μέσων για την αντιμετώπιση και πρόληψη φυσικών και λοιπών καταστροφών 
προβλέπεται στα Γενικά Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. για 
πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμούς κλπ, με αρ.πρωτ. 8794/6.12.2019, 
8797/6.12.2019, 717/30.01.2020 αντίστοιχα (σχέδια ΔΑΡΔΑΝΟΣ, ΙΟΛΑΟΣ, 
ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ) και ειδικότερα στο κεφ. 9.2 «Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς 
φορείς - κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών» 
Σύμφωνα με το κεφ.9.2 που περιλαμβάνεται στα παραπάνω Γενικά Σχέδια 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών:  

«Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της εξασφάλισης επιπλέον πόρων από 
ιδιωτικούς φορείς για την ενίσχυση του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών …….., δύνανται να καταρτίζουν εκ 
των προτέρων μνημόνια συνεργασίας με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών, οι οποίοι 
αποδέχονται να παρέχουν μέσα, εξοπλισμό ή υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους 
που θέτει ο Δήμος ή η Περιφέρεια. 

Για το σκοπό αυτό, οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας ή οι αρμόδιες 
υπηρεσίες της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών έργων, Δ/νσεις Οικονομικών, κλπ) σε 
συνεργασία με τις Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, όπως και τα 
Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων 
(Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κλπ) σε συνεργασία με τα Γραφεία 
Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, δύνανται να προχωρήσουν κατόπιν σχετικών 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες επιτροπές σε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την κατάρτιση μητρώου εργοληπτών (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) 
που θα διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα (οχήματα, μηχανήματα έργου, κλπ) και θα έχουν 
την δυνατότητα άμεσης επέμβασης από την στιγμή ειδοποίησής τους για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από καταστροφές στην περιοχή αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας ή του Δήμου αντίστοιχα. 

Το Μητρώο Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές, 
τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή και 
επικαιροποιείται όταν προστίθενται νέοι Εργολήπτες καθώς και όταν προστίθενται νέες 
τιμές μηχανημάτων. Στην περίπτωση νέων τιμών οι Εργολήπτες υποβάλουν νέα 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές του Μητρώου. 



Σελίδα 3 από 14 

Επισημαίνεται ότι τα μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση 
επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου τους, έχουν το χαρακτήρα (εκ μέρους της 
Περιφέρειας ή του Δήμου) πρότασης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποδοχής εκ μέρους των ενδιαφερομένων. Η 
σύναψη της σχετικής σύμβασης αποτελεί δικαιοπραξία, της οποίας τα αποτελέσματα 
εξαρτώνται από γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο και επέρχονται μόλις συμβεί το 
γεγονός (πλήρωση της αίρεσης),(άρθ.201 ΑΚ.)». 

γ) Η υλικοτεχνική υποδομή και το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου δεν επαρκούν 
για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών λόγω φυσικών/τεχνολογικών καταστροφών. 
Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη κατάρτισης μητρώου εργοληπτών για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
 
9. Το μητρώο θα καταρτιστεί για όλη την επικράτεια του Δήμου, κατόπιν 

δημοσιοποίησης σχετικής πρόσκλησης του Δήμου Λαμιέων για την υποβολή 
δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους, με διάρκεια έως 31.12.2021. Θα 
ακολουθήσει η σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και 
των εταιρειών ή φυσικών προσώπων που εγγραφούν στο προαναφερόμενο 
μητρώο.  

 
9.1 Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών: 

7.1.1 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις).  

9.1.2 Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

9.1.3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα 
δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών 
προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου 
Λαμιέων για το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2021, όπως αυτοί 
αναφέρονται παρακάτω.  

9.1.4 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα 
δηλώνουν αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, 
ιπποδύναμη, χώρο στάθμευσης κτλ). 

9.1.5 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που 
κατέχουν και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, 
τέλη κυκλοφορίας (όσα υποχρεούνται) άδεια χειριστού μηχανήματος έργου κλπ). Σε 
περίπτωση που τα μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα πρέπει οι 
συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο και 
Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα εκμισθωμένα ή 
παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε 
άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα. 
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9.2 Προτεινόμενα μηχανήματα – ωριαία αποζημίωση μίσθωσης: 

Τα οχήματα, μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, 
πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές με τιμές χρέωσης ανά ώρα και χωρίς Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με τις αριθ.402/2020 και  ……/2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά το 
χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως 31.12.2020 και από 01.01.2021 έως 
31.12.2021 αντίστοιχα, θα είναι τα ακόλουθα:  

Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

1 
Μίσθωση διαμορφωτήρα (GRADER) 
με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

2 
Μίσθωση Προωθητήρα D6 με το 
χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

3 
Μίσθωση Προωθητήρα D7 με το 
χειριστή 

73,00 15,00 5,00 

4 
Μίσθωση Προωθητήρα D8  με το 
χειριστή 

90,00 15,00 5,00 

5 
Μίσθωση Προωθητήρα D9  με το 
χειριστή 

100,00 15,00 5,00 

6 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

45,00 15,00 5,00 

7 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

8 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

9 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

10 
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το 
χειριστή 

50,00 15,00 5,00 

11 
Μίσθωση Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου 
με το χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

12 
Μίσθωση Εκσκαφέα 
Ερπυστριοφόρου με το χειριστή 

70,00 15,00 5,00 

13 

Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το 
χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

14 
Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) 
με το χειριστή 

25,00 15,00 5,00 

15 Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 35,00 15,00 5,00 
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Α/Α Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

(Τρακτέρ) με μαχαίρι ή με λεπίδα 
αποχιονισμού ή αλατοδιανομέα μαζί  
με τον χειριστή 

16 Μίσθωση πλατφόρμας    
  μέχρι 40Km 250,00   

 
 άνω των 40Km και ανά 

10kmεπιπλέον 
50,00   

17 
Μεταφορά βαρέων οχημάτων 
(Γερανοφόρο) 

60,00 πλέον τη 
διαδρομή 

15,00 5,00 

18 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό μέχρι 
150HP 

60,00 15,00 5,00 

19 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό πάνω 
από 150HP 

80,00 15,00 5,00 

20 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
μέχρι 150HP 

60,00 15,00 5,00 

21 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
πάνω από 150HP 

70,00 15,00 5,00 

22 Φορτηγό   0- 6 ton 25,00 15,00 5,00 
23 Φορτηγό   6-10 ton 35,00 15,00 5,00 
24 Φορτηγό   10-15ton 40,00 15,00 5,00 
25 Φορτηγό  15 ton και  άνω 45,00 15,00 5,00 

26 

Ανυψωτικός γερανός (για 
απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε 
περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) 

50,00 15,00 5,00 

27 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 

55,00 15,00 5,00 

 

Οι παραπάνω τιμές μονάδας αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν στην περιοχή των εργασιών.  

Ως ωριαία αποζημίωση απασχόλησης μηχανήματος σε εργάσιμες ημέρες, 
Σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες είναι η τιμή του μισθώματος που περιλαμβάνει τη 
λειτουργία του μηχανήματος με τον χειριστή, του  αυτοκινήτου με τον οδηγό, τα 
καύσιμα, όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 
για την εκτέλεση της εργασίας. Τα μηχανήματα – αυτοκίνητα  θα χρησιμοποιηθούν για 
εργασίες εκτάκτων  αναγκών όπως αναλύονται ανωτέρω για το χρονικό διάστημα από 
01.11.2020 έως 31-12-2021.  
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9.2.1 Ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος 

9.2.1.α)Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημίωση για την εργασία σε εργάσιμες ημέρες, Σαββατοκύριακα και επίσημες 
αργίες (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του βοηθού χειριστή, 
όπου αυτό προβλέπεται) εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός - αλατοδιανομή, άρση 
καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση 
αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση 
φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών 
και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεούμενος να μεριμνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις ισχύουσες 
σχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση του 
μηχανήματος, εξαιρούμενων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον εφοδιασμό 
του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση λιπαντικών. Στις 
ανωτέρω τιμές μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη μεταφοράς των 
μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που καλούνται από την 
Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης τους, μετά το τέλος 
απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, οι 
οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του εκτάκτου συμβάντος. 

9.2.1.β) Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την 
εκτέλεση εργασιών ορίζεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του 
µηχανήματος που αρχίζει με την εντολή της αρμόδιας Υπηρεσίας ύστερα από 
απόφαση του Δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος αυτός με τη λήξη του 
γεγονότος και μετά από άρση της εντολής της αρμόδιας Υπηρεσίας. 

9.2.1.γ) Στις ανωτέρω τιµές μονάδος συμπεριλαμβάνεται επίσης: η δαπάνη μεταφοράς 
των μηχανημάτων από το σηµείο που ευρίσκονται στο σηµείο που καλούνται από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης 
τους μετά το τέλος της απασχόλησης τους καθώς ο χρόνος πλήρως 
ανεφοδιασμού οχημάτων-μηχανημάτων π.χ. αντιπαγετικό αλάτι, νερό κ.λ.π ή ανά 
τακτά διαστήματα µε ευθύνη του αναδόχου ή ύστερα από εντολή της Υπηρεσίας 
διενέργεια περιπολίας στους χώρους ευθύνης των οχημάτων και μηχανημάτων 
έργων. 

 

9.2.2 Ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος 

 Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση 
επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για 
εργασία. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος με χειριστή/ές, ορίζεται αυτός που αρχίζει με 
τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις επιφυλακής από την 
υπηρεσία πολιτικής προστασίας του δήμου (ύστερα από τις σχετικές προγνώσεις 
καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π.), χωρίς εκτέλεση 
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εργασιών και λήγει με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης της φυσικής 
καταστροφής, ή με την εντολή διακοπής από το Δήμο. 

Ως χρόνος αναμονής μηχανήματος χωρίς χειριστή/ές, ορίζεται ομοίως, αυτός που 
αρχίζει με τη θέση των μηχανημάτων σε κατάσταση ετοιμότητας στις θέσεις 
επιφυλακής από την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του Δήμου (ύστερα από τις 
σχετικές προγνώσεις καιρού της ΕΜΥ ή οδηγίες της ΓΓΠΠ ή της Περιφέρειας κ.λ.π), 
χωρίς να δεν απαιτείται η παρουσία του χειριστού του μηχανήματος, στον τόπο 
επιφυλακής. 

Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής 
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως για την πλήρως 
τελειωμένη εργασία. 

9.3 Οι εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που θα ενεργοποιούνται για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο 
έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή θα επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το 
μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, 
ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναφορές των αρμόδιων 
υπηρεσιών και επιβλεπόντων υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων, κ.λπ.), τα σημεία 
όπου απαιτείται επέμβαση, η διαθεσιμότητα των εταιρειών σε απαιτούμενα οχήματα, 
μηχανήματα έργου και προσωπικού (βάσει των ανωτέρω δηλώσεών τους) καθώς και 
οποιουδήποτε άλλου παράγοντα θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου 
Λαμιέων. 

9.4 Ο χρόνος παρουσίας των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού στο 
χώρο καταστροφής ορίζεται στη μία (1) ώρα από την στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως 
είτε τηλεφωνικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και για όλο το χρονικό διάστημα από 
01.11.2020 έως 31.12.2021 σε οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων, τους 
ζητηθεί από τους υπευθύνους Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων ή από κάθε 
άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο ή υπηρεσία. 

9.5 Ο αριθμός των οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού που χρειάζεται σε 
κάθε καταστροφή ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και την διάρκειά της ή τις απαιτήσεις 
των εργασιών συντήρησης. Για το λόγο αυτό ο αριθμός και το είδος των οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου όσο και του προσωπικού θα αυξομειώνεται ανάλογα με την 
περίπτωση. Η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και 
προσωπικού-χειριστών, αποτελεί υποχρέωση των εταιρειών. Ο ανάδοχος εργολήπτης 
είναι υπεύθυνος ώστε οχήματα- μηχανήματα έργων και προσωπικό-χειριστές να φέρουν 
τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες.  

9.6 Ο ανάδοχος εργολήπτης είναι υπεύθυνος να εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και 
υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις καθώς και για την ασφάλιση κατά 
παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. Τέλος, ο 
ανάδοχος εργολήπτης είναι κατ’ αποκλειστικότητα υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα 
οχημάτων, μηχανημάτων έργου και προσωπικού. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων θα 
αποτελεί λόγο λύσης της συνεργασίας και την εξαίρεση του αναδόχου από το Μητρώο 
Εργοληπτών. 
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Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1) Την έγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) 
για το χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως 31.12.2021 δια µέσου πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε σκοπό την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές στο Δήμο Λαμιέων. 

2) Την έγκριση των όρων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση  
Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) από 01.11.2020 έως 
31.12.2021 µε σκοπό την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές- 
τεχνολογικές καταστροφές στο Δήμο Λαμιέων. 

3) Το μητρώο θα ισχύει υποχρεωτικά για όλους όσους εγγραφούν από την κατάρτισή 
του  μέχρι 31.12.2021. 

4) Το μητρώο εργοληπτών θα συμπληρώνεται με νέους εργολήπτες εφόσον 
παρουσιαστεί σχετικό ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής για όλο το χρονικό διάστημα, ήτοι από την κατάρτισή του μέχρι 
31.12.2021. 

5) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από 
την οικονομική επιτροπή του υπό κατάρτιση Μητρώου και εφόσον έχουν κατατεθεί 
ωστόσο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από ενδιαφερόμενους εργολήπτες - 
εμπειροτέχνες (εταιρίες - φυσικά πρόσωπα), ο Δήμος θα μπορεί να αντλήσει 
εργολήπτες - εμπειροτέχνες από το υπό κατάρτιση μητρώο αυτό και πριν από την 
έγκρισή του από την οικονομική επιτροπή, για την αντιμετώπιση καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης. 

 

Λαμία ……………  Λαμία ……………….. 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας 

 

 Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 

Μακρυγιάννη Αγγελική 
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ/Α’ 

 Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος 
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) 
οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από 
πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή 
τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων για το χρονικό 
διάστημα έως 31/12/2021. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων 
έργων, που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, 
χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές 
καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων με τη διάθεση οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου, όταν αυτό απαιτηθεί, 

 

ΚΑΛΕΙ 

Όσους επιθυμούν να υποβάλλουν, με οποιοδήποτε τρόπο, στο Πρωτόκολλο του Δήμου 
Λαμιέων στην ταχ. διευθ. Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού 1, Τ.Κ. 351 32, τηλέφωνο 
22313051043, Fax: 2231351064, μέχρι και την 15.10.2020, αίτηση συμμετοχής σε 
κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιεων και θα περιέχει την πλήρη επωνυμία, έδρα, 
ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Α. ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Μαζί με την αίτηση σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο υποβάλλονται επί ποινή 
αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (εφόσον πρόκειται για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις).  

2. Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν 
ότι αποδέχονται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών 
προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών από φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του 
Δήμου Λαμιέων για το χρονικό διάστημα από 01/11/2020 έως 31/12/2021, όπως 
αυτοί αναφέρονται παρακάτω.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.1 του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνουν 
αναλυτικά τα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να διαθέσουν για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (είδος, άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες 
κυκλοφορίας, ιπποδύναμη, χώρο στάθμευσης κτλ). 
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5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των οχημάτων και μηχανημάτων έργων που κατέχουν 
και των χειριστών αυτών (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τέλη 
κυκλοφορίας (όσα υποχρεούνται) άδεια χειριστού μηχανήματος έργου κλπ). Σε 
περίπτωση που τα μηχανήματα δεν είναι ιδιοκτησίας των συμμετεχόντων θα 
πρέπει οι συμμετέχοντες να προσκομίσουν μισθωτήριο συμβόλαιο ή 
παραχωρητήριο και Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή ή παραχωρητή ότι τα 
εκμισθωμένα ή παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή 
εκμισθωθεί σε οιονδήποτε άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του 
συμμετέχοντα. 

 

Β. ΟΡΟΙ 

1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης (εντός 1 
ώρας) από τη στιγμή ειδοποίησης, είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικώς καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου και για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2021, σε 
οποιαδήποτε περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων, από τους υπεύθυνους της 
Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων. Τα οχήματα και μηχανήματα έργων θα 
χρησιμοποιούνται ανάλογα με την έκταση της φυσικής καταστροφής και πάντα 
σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπευθύνων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Λαμιέων. 

2. Ο αριθμός και το είδος των μηχανημάτων θα αυξομειώνεται ανάλογα με την 
περίπτωση και αποτελεί υποχρέωση των ιδιοκτητών (εταιρειών-φυσικών 
προσώπων) η διάθεση των απαραίτητων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, επειδή 
ο αριθμός των μηχανημάτων ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος και τη διάρκεια της 
κάθε έκτακτης ανάγκης 

3. Τα οχήματα, μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, 
πυρκαγιές και λοιπές καταστροφές με τιμές χρέωσης ανά ώρα και χωρίς Φ.Π.Α. 
σύμφωνα με τις αριθ.402/2020 και  ……/2020 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών κατά το 
χρονικό διάστημα από 01.11.2020 έως 31.12.2020 και από 01.01.2021 έως 
31.12.2021 αντίστοιχα, θα είναι τα ακόλουθα: 

`Α/
Α 

Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

1 
Μίσθωση διαμορφωτήρα (GRADER) 
με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

2 
Μίσθωση ΠροωθητήραD6 με το 
χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

3 
Μίσθωση ΠροωθητήραD7 με το 
χειριστή 

73,00 15,00 5,00 

4 Μίσθωση ΠροωθητήραD8  με το 90,00 15,00 5,00 
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`Α/
Α 

Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

χειριστή 

5 
Μίσθωση ΠροωθητήραD9  με το 
χειριστή 

100,00 15,00 5,00 

6 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

45,00 15,00 5,00 

7 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
έως 100ΗΡ με το χειριστή 

55,00 15,00 5,00 

8 
Μίσθωση Φορτωτή Ελαστιχοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

9 
Μίσθωση Φορτωτή Ερπυστριοφόρου 
101-έως 180ΗΡ με το χειριστή 

60,00 15,00 5,00 

10 
Μίσθωση Φορτωτή με λεπίδα, με το 
χειριστή 

50,00 15,00 5,00 

11 
Μίσθωση Εκσκαφέα Ελαστιχοφόρου 
με το χειριστή 

65,00 15,00 5,00 

12 
Μίσθωση Εκσκαφέα 
Ερπυστριοφόρου με το χειριστή 

70,00 15,00 5,00 

13 

Μίσθωση Φορτωτή-Εκσκαφέα 
Ελαστιχοφόρου (τύπου JCB) με το 
χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

14 
Μίσθωση Φορτωτή (τύπου BOBCAT) 
με το χειριστή 

25,00 15,00 5,00 

15 

Μίσθωση γεωργικού ελκυστήρα 
(Τρακτέρ) με μαχαίρι ή με λεπίδα 
αποχιονισμού ή αλατοδιανομέα μαζί  
με τον χειριστή 

35,00 15,00 5,00 

16 Μίσθωση πλατφόρμας    
  μέχρι 40Km 250,00   

 
 άνω των 40Km και ανά 

10kmεπιπλέον 
50,00   

17 
Μεταφορά βαρέων οχημάτων 
(Γερανοφόρο) 

60,00 πλέον τη 
διαδρομή 

15,00 5,00 

18 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό μέχρι 
150HP 

60,00 15,00 5,00 

19 

Φορτηγό  με λεπίδα, αλατιέρα, βυτίο 
και πιεστικό ή χορτοκοπτικό πάνω 
από 150HP 

80,00 15,00 5,00 

20 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
μέχρι 150HP 

60,00 15,00 5,00 
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`Α/
Α 

Περιγραφή 

Ωριαία δαπάνη 
απασχόλησης 

μηχ/τος 
(€/Ώρα) 

Ωριαία δαπάνη αναμονής 
μηχανήματος μηχ/τος 

(€/Ώρα) 

Με Χειριστή 
Χωρίς 

Χειριστή 

21 
Αυτοκινούμενη αλατιέρα με λεπίδα 
πάνω από 150HP 

70,00 15,00 5,00 

22 Φορτηγό   0- 6 ton 25,00 15,00 5,00 
23 Φορτηγό   6-10 ton 35,00 15,00 5,00 
24 Φορτηγό   10-15ton 40,00 15,00 5,00 
25 Φορτηγό  15 ton και  άνω 45,00 15,00 5,00 

26 

Ανυψωτικός γερανός (για 
απομάκρυνση βαρέων οχημάτων σε 
περίπτωση χιονόπτωσης κλπ) 

50,00 15,00 5,00 

27 
UNIMOG Χορτοκοπτικό, λεπίδα, 
αλατιέρα, βυτίο και πιεστικό 

55,00 15,00 5,00 

 

4. Στην ωριαία δαπάνη απασχόλησης μηχανήματος περιλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημίωση για την εργασία (απασχόληση του μηχανήματος, του χειριστή και του 
βοηθού χειριστή, όπου αυτό προβλέπεται) εκτός του Φ.Π.Α. Οι σχετικές εργασίες 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (αποχιονισμός - αλατοδιανομή, άρση 
καταπτώσεων, αποκατάσταση φθορών του οδοστρώματος, αποκατάσταση 
αναχωμάτων ποταμών, διάνοιξη τάφρων για την αποφυγή πλημμυρών, άρση 
φερτών υλικών και κορμών δέντρων στις θέσεις γεφυρών, κατάσβεση πυρκαγιών 
και λοιπές εργασίες), θα συγκεκριμενοποιούνται κατά περίπτωση από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Ο ανάδοχος είναι υποχρεούμενος να μεριμνά για την 
αντικατάσταση του χειριστή σε τακτούς χρόνους σύμφωνα με τις 
ισχύουσεςσχετικές διατάξεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη απασχόληση 
του μηχανήματος, εξαιρούμενων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπών, για τον 
εφοδιασμό του μηχανήματος με καύσιμα και την αλλαγή ή συμπλήρωση 
λιπαντικών. Στις ανωτέρω τιμές μονάδος, συμπεριλαμβάνεται επίσης η δαπάνη 
μεταφοράς των μηχανημάτων από το σημείο που βρίσκονται στο σημείο που 
καλούνται από την Υπηρεσία καθώς και η δαπάνη μεταφοράς και απομάκρυνσης 
τους, μετά το τέλος απασχόλησής τους. Αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 
περαιωμένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή εκδήλωσης του 
εκτάκτου συμβάντος. 

Στις παραπάνω αναφερόμενες ωριαίες τιμές μονάδας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά τα παρακάτω: 

• Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα 
προκληθούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης εργασιών και θα οφείλονται σε 
αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της 
Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. 
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Ως χρόνος απασχόλησης του μηχανήματος και του χειριστή του, για την εκτέλεση 
εργασιών ορίζεται αυτός που αρχίζει με την εντολή της Υπηρεσίας ύστερα από 
απόφαση του Δημάρχου και περατώνεται ο χρόνος αυτός μετά την άρση της εντολής 
της Υπηρεσίας. 

Ως ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος (σταλία) περιλαμβάνεται η πλήρης 
αποζημίωση για την παραμονή του μηχανήματος επί τόπου του συμβάντος σε θέση 
επιφυλακής, πλήρως εφοδιασμένου και εξοπλισμένου και παντελώς έτοιμου για 
εργασία. 

Οι εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών για έναρξη και περαίωση μίσθωσης επιφυλακής 
δίνονται τηλεφωνικά και επιβεβαιώνονται κατόπιν εγγράφως για την πλήρως 
τελειωμένη εργασία. 

5. Είναι υπεύθυνοι: 

• Ώστε τα οχήματα και μηχανήματα έργων και το προσωπικό να διαθέτουν τις 
απαραίτητες κατά το νόμο άδειες (άδεια κυκλοφορίας, τέλη χρήσης κτλ) 

• Να εφαρμόζουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από 
τις σχετικές διατάξεις, καθώς και για την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου και 
έμψυχου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί. 

• Κατ’ αποκλειστικότητα, για οποιοδήποτε ατύχημα των οχημάτων, μηχανημάτων 
έργων και προσωπικού. 

6. Μη εκπλήρωση των ανωτέρω όρων, θα αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της 
συνεργασίας και εξαίρεσης από το καταρτιζόμενο μητρώο ιδιοκτητών οχημάτων 
και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) 
που θα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, θα 
επιλέγονται κάθε φορά αφού συνεκτιμηθεί το μέγεθος και η διάρκεια της φυσικής 
καταστροφής (σχετικές προγνώσεις ΕΜΥ, ενημερώσεις της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας,αναφορές των αρμόδιων υπηρεσιών και επιβλεπόντων 
υπαλλήλων από τα σημεία συμβάντων κτλ), τα σημεία όπου απαιτείται επέμβαση, 
η διαθεσιμότητα σε απαιτούμενα οχήματα, μηχανήματα έργου και προσωπικού 
(βάσει των ανωτέρω δηλώσεων τους) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 
παράγοντας θεωρηθεί κρίσιμος για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της φυσικής καταστροφής. 

8. Η εμπειρία και αξιοπιστία η οποία να αποδεικνύεται, σχετικά με το αντικείμενο 
(αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών) και η οποία να μπορεί να πιστοποιείται από 
δημόσιο φορέα (Υπουργείο, Οργανισμούς, Ο.Τ.Α. κτλ) θα αποτελέσει θετικό 
στοιχείο για την αξιολόγηση συνεργασίας ιδιοκτητών μηχανημάτων έργων – 
οχημάτων (εργοληπτικών επιχειρήσεων και ιδιωτών) με το Δήμο Λαμιέων. 

9. Οι ιδιοκτήτες (εταιρίες - φυσικά πρόσωπα) που θα ανταποκριθούν στην παρούσα 
πρόσκληση ενδιαφέροντος, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, τίθενται 
άμεσα στη διάθεση του Δήμου Λαμιέων. 

10. Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ουδεμία δέσμευση δημιουργεί στην Υπηρεσία. 
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11. Το µητρώο θα ισχύει υποχρεωτικά για όλους όσους εγγραφούν από την κατάρτισή 
του µέχρι 31/12/2021.  

12. Το µητρώο εργοληπτών θα συµπληρώνεται µε νέους εργολήπτες εφόσον 
παρουσιαστεί σχετικό ενδιαφέρον, κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής για όλο το χρονικό διάστηµα, ήτοι από την κατάρτισή του µέχρι 
31/12/2021.  

13. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εργοληπτών οφείλουν για όλο το χρονικό διάστηµα 
που ισχύει η συνεργασία τους µε Δήμο Λαμιέων να ανανεώνουν µε δική τους 
ευθύνη και επιµέλεια, οποιοδήποτε νοµιµοποιητικό έγγραφο λήγει η ισχύς του. Σε 
περίπτωση δε προσθήκης, αφαίρεσης, αντικατάστασης οχήµατος – µηχανήµατος 
έργου, οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εργοληπτών θα πρέπει να ενηµερώνουν 
άµεσα το αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων  

14. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εργοληπτών υποχρεούνται να ενηµερώνουν 
αµελλητί το αρμόδιο Τμήμα/Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, 
για οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στα στοιχεία επικοινωνίας. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού 
Ταχ. Κώδικας: 351 31  ΛΑΜΙΑ 

Πληροφορίες :  Βασίλειος Νικολάου 
Αρ. τηλεφ.     :  2231351088 
Αρ. FAX        :  2231351088 

E-mail:  vassilis.nikolaou@lamia-city.gr 

 
 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 
 
 
 

ΠΡΟΫΠ: 

 
 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ 
ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Προς 

 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού (Έλεγχος 
δικαιολογητικών – Κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 
Στη Λαμία την 7η Σεπτεμβρίου 2020 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την υπηρεσία: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», προϋπολογισμού 
μελέτης 73.400,00 € (με ΦΠΑ 24%). 
Οι όροι του διαγωνισμού σύμφωνα με την αριθ. 31/2020 ΔΥΤΕ μελέτη των Διευθύνσεων: 
Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται στην αρ. 
πρωτ. 32848/27-8-2020 Διακήρυξη και εγκρίθηκαν με την αριθμ. 339/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, υποβλήθηκε δε σε αυτόν  προσφορά από τον παρακάτω υποψήφιο 
φορέα: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΦΟΡΕΑ 

1 «ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς και την 
αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, ο φορέας ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. 
προτάθηκε ως προσωρινός ανάδοχος από την Επιτροπή με το 1ο Πρακτικό διενέργειας 
διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου, το οποίο εγκρίθηκε με την αρίθμ. 
389/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Κατόπιν της αρ. πρωτ. 38676/1-10-2020 πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, η εταιρία  ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε. υπέβαλλε εμπρόθεσμα στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος έλαβε 
αρ. πρωτ.: 38636/1-10-2020 και παραδόθηκε στην Επιτροπή. 
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Η Επιτροπή στην συνεδρίασή της στις 7/10/2020 προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών.  
Διαπίστωσε ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης του φορέα «ΤΣΑΜΗΣ Δ. - 
ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.» είναι σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού και τα κατατεθειμένα 
έγγραφα ως αυτή ορίζει και συνέταξε το από 7/10/2020 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ». 
 
Μετά τα παραπάνω 

τίθεται υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

το από 7/10/2020, 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού (έλεγχος 
δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) που αφορά στην υπηρεσία: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ» και προτείνεται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1θ 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 από 7/10/2020, 2ου Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών – κατακύρωση αποτελέσματος) για την υπηρεσία: 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

Β. Κατακύρωση στον φορέα ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε., με διεύθυνση: Παπαμαύρου & 
Γιαννιτσιώτη, Λαμία - ΤΚ 351 33, τηλ.: 2231020000, fax: 2231047147, ΑΦΜ: 999693840 - 
ΔΟΥ Λαμίας, της υπηρεσίας: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ», με οικονομική προσφορά 73.160,00 € (με ΦΠΑ 24%), η οποία προκηρύχθηκε με 
την αρ. πρωτ. 32848/27-8-2020 Διακήρυξη και την αριθ. 31/2020 ΔΥΤΕ μελέτη των 
Διευθύνσεων Υποδομών & Τεχνικών Έργων, Διοικητικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, γιατί κατέθεσε 
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Επισημαίνεται ότι κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν.4412/2016. Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του 
Ν.4412/2016 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του άρθρου 
αυτού. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.  
Σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ.1 του Ν.4412/2016, το άρθρο 127 παρ.4 του Ν.4412/2016 
και την παράγραφο 3.4 της διακήρυξης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της 
παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν.4412/2016 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης.  Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 
  Λαμία, 8/10/2020 
 Για την Επιτροπή 
     Ο Πρόεδρος 
  

           
 Βασίλειος Νικολάου 

       Γεωπόνος 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το 2ο Πρακτικό διενέργειας συνοπτικού  Διαγωνισμού 
(έλεγχος δικαιολογητικών - κατακύρωση αποτελέσματος) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
& ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Ταχ. Δνση: Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 
Ταχ. Κώδικας: 35131 Λαμία 
Πληροφορίες: Κακανά Ζωή 
Αρ. Τηλ.: 22313 51552 
Αρ. Φαξ: 22310 22465 
Email: kakana@lamia-city.gr 

 
 

 
 
 
 
 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΠΡΟΣ  

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού III Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80452 του έργου «Επέκταση 
Στεγάστρου στο ΔΑΚ Λαμίας» 

 
Χρηματοδότηση: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με Κ.Α. 61.7326.0004 (παλιός KAE 30.7326.0032)    
Κωδικός ΑΔΑΜ πρωτογενούς αιτήματος :  19REQ004418872 
Κωδικός CPV : 45000000-7 «Κατασκευαστικές εργασίες»  
Δαπάνη μετά την  έκπτωση  χωρίς ΦΠΑ 24% : 344.499,90€ (427.179,88 € με το ΦΠΑ) 
 

Στις 26-03-2019 διενεργήθηκε ανοικτός μειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός και με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη  από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά  
βάσει τιμής, για την κατασκευή του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ 
ΛΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 619.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και με όρους 
διαγωνισμού όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην  αρ. πρωτ. 7811/22-02-2019    διακήρυξη 
και την αριθ. 4/2019 μελέτη της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Έργου, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 
76/2019 (ΑΔΑ: ΩΝΘΧΩΛΚ-Μ7Λ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων,  
προέβη στην αποσφράγιση και τον έλεγχο των στοιχείων των προσφορών των 
συμμετεχόντων και κοινοποίησε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον «Πίνακα 
παραδεκτών προσφορών κατά σειρά μειοδοσίας».  

Κατόπιν, η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής που 
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις των όρων της  Διακήρυξης και συνέταξε το από 
05-04-2019 1ο Πρακτικό (Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής 
Προσφοράς). 
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Με την αριθµ. 351/2019 (ΑΔΑ: 62ΛΥΩΛΚ-Γ07) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 05-04-2019 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού και 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «Σ.ΦΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 116852, η οποία 
προσέφερε ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα εννέα και εξήντα πέντε τοις 
εκατό (39,65%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

Με το από 29/11/2019 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
κοινοποιήθηκε  σε  όλες  τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις  που έλαβαν  μέρος  στη 
δημοπρασία η ως  άνω απόφαση Ο.Ε.. 

Με το από 22/11/2019 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την λήξη των προσφορών τους και 
τους ζητήθηκε, η υποβολή των δικαιολογητικών για την παράταση ισχύος της προσφοράς 
τους. Την προσφορά τους παρέτειναν δύο από τους τέσσερεις συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό. 

Με το από 23-01-2020, Πρακτικό ΙΙ, της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού, 
προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας: «ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με 
Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 116613, μετά την παράταση ισχύος των προσφορών. 

Με την αριθµ. 57/2020 (ΑΔΑ: Ω6Α4ΩΛΚ-9ΦΘ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Λαμιέων, εγκρίθηκε το από 23-01-2020, Πρακτικό ΙΙ, της επιτροπής διαγωνισμού 
και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 116613, η οποία προσέφερε ποσοστό 
μέσης τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα ένα και μηδέν εννέα τοις εκατό (31,09%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

Με το από 06/02/2020 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
κοινοποιήθηκε  σε  όλες  τις  εργοληπτικές επιχειρήσεις  που έλαβαν  μέρος  στη 
δημοπρασία η ως  άνω απόφαση Ο.Ε.. 

Με το από 13/05/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ,  
ζητήθηκε από τον προσωρινό μειοδότη η υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται 
στο άρθρο 23.2-23.10 της διακήρυξης, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών 
σύμφωνα με το άρθρο 4.2.α της διακήρυξης.  

Με το από 25/05/2020 μήνυμα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, 
ενημερώθηκαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για την λήξη των προσφορών τους και 
τους ζητήθηκε, η υποβολή των δικαιολογητικών για την παράταση ισχύος της προσφοράς 
τους. Οι συμμετέχοντες που είχαν παρατείνει την προσφορά τους μετά την 1η παράταση 
υπέβαλλαν εκ νέου, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, δικαιολογητικά για 
την παράταση της προσφοράς τους.  

Με το από 25/05/2020 μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ του 
προσωρινού μειοδότη, υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και συγχρόνως εμπρόθεσμα προσκομίσθηκαν και τα πρωτότυπα 
δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.γ της διακήρυξης.   

Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε 
ότι δεν υπήρχαν ελλείψεις, ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο  Τυποποιημένο Έντυπο 
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Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) δεν είναι ψευδή ή ανακριβή, υποβλήθηκαν στο 
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, είναι νόμιμα και εμπρόθεσμα και αποδεικνύουν τους 
όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα µε τα άρθρα 21, 22 και 23 της 
διακήρυξης δημοπρασίας.  

Το σχετικό πρακτικό συντάχθηκε την 03-08-2020 (-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του 
ΕΣΗΔΗΣ προς την αναθέτουσα αρχή για έγκριση.  

 
Μετά τα παραπάνω, προτείνεται η λήψη απόφασης για : 

 
1. Την έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ - Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της 

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΑΚ 
ΛΑΜΙΑΣ», με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 80452. 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΓΩΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 116613 και ποσοστό μέσης 
τεκμαρτής έκπτωσης τριάντα ένα και μηδέν εννέα τοις εκατό (31,09%) επί των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

3. Την κοινοποίηση της απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών, σε κάθε προσφέροντα (που παρέτεινε την προσφορά του) εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 4.2.δ της Διακήρυξης και την ανάρτηση 
των Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στο ΕΣΗΔΗΣ. Κατά της απόφασης 
αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 της 
διακήρυξης. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Το από  03-08-2020 Πρακτικό ΙΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Ε.Δ. 
Φ. Έργου 

 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 

Ζωή Κακανά 
Πολιτικός Μηχανικός  

Ο Προϊστάμενος Οδοποιίας & 
Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

 
 
 
 

Ρίζος Σωτήριος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης   
Υποδομών & Τεχνικών Έργων   

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός   




