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 Λαμία, 05/10/2021 
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           ΠΡΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

   

     Η Αν. Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων 

βεβαιώνω ότι, για την κάλυψη δαπάνης  για ασφαλιστικές εισφορές κλάδου 

ατυχήματος, που θα προκληθεί από την υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 

(05 μηνών, εννέα (9) καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ, 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ στον  

Κ.Α. 10.6041.0001 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. 

Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, αποζημ. ασκούμενων, μαθητεία κλπ»  οι 

απαραίτητες πιστώσεις ύψους 454,95€ στο προϋπολογισμό οικ. έτους 2021 του 

Δήμου μας και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις στο επόμενο οικονομικό 

έτος. 

 Ο Προϋπολογισμός ψηφίστηκε με την υπ.αρ.:305/2020  απόφαση του Δ.Σ. 

ύστερα από την Ειδική Συνεδρίασή του και ελέγχθηκε η νομιμότητά του με το 

υπ.αρ.:2113/07-01-2021 έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας. 

 

Η Αν.  Προϊσταμένη   
της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών 

 
 

ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 ΘΕΜΑ : Περί ύπαρξης Πιστώσεων 
 ΣΧΕΤ.: : 

 
Το υπ.αρ.40013/04-10-2021 έγγραφό σας 
 

   



                                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

                                                                               ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 

ΘΕΜΑ: «Περί πρακτικής άσκησης έντεκα (11) καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. Λαμίας» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το γεγονός ότι οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την 

πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., δημόσιες 

υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και επιχειρήσεις με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του ν. 4763/2020 (Α’ 254) , (παρ. 1 άρθρο 27 Ν.4763/20) και του 

Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., και με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. 

(άρθρο 2 παρ.1 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 τεύχος Β'). Τα 

ανωτέρω φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, θεωρούνται «εργοδότες» ως προς τις 

υποχρεώσεις τους έναντι των ασκουμένων. (e-ΕΦΚΑ εγκ.51/359893/20.09.21). 

2. Η πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας, είναι υποχρεωτική για τους 

καταρτιζόμενους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Η 

πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη χορήγηση Βεβαίωσης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. (άρθρο 1 παρ.2 ΚΥΑ K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 

3938/26.08.2021 τεύχος Β') (e-ΕΦΚΑ εγκ.51/359893/20.09.21). 

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. 

ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία 

σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από 

φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (άρθρο 1 ΚΥΑ 

139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β') (Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. 

/Κ1/146931/18.09.2015). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.2, της K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 

3938/26.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.3, της K5/97484/05.08.2021 (ΦΕΚ 

3938/26.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ: «Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης 

της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, δεν υφίσταται η υποχρέωση 

αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης, παρά μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να 

αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές της παρ. 2.» 

5. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Παιδικής Μέριμνας και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 



6. Την υπ’ αριθμ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07.10.2021 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 4674/08.10.2021) 
που αφορά στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για 
το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη 
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00. 

7. Τις κατατιθέμενες, στον Δήμο μας, αιτήσεις των καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. 

Λαμίας, ως ακολούθως: Παπαγυιού  Κωνσταντίνα με αρ. πρωτ. 24727/18-06-

2021, Αγγελοπούλου Άννα-Μαρία με αρ. πρωτ. 35326/01-09-2021, Νασιοπούλου 

Ευτυχία με αρ. πρωτ. 35260/01-09-2021, Ντούσικου Ευαγγελία με αρ. 

πρωτ.36126/07-09-2021, Γουβάλα Ιωάννα-Νεκταρία με αρ. πρωτ. 36190/07-09-

2021, Παγοροπούλου Ελένη με αρ. πρωτ. 37864/20-09-2021, Μπουσάη 

Ευφροσύνη με αρ. πρωτ. 37863/20-09-2021, Τσιαχρή Μαρία-Ελένη με αρ. πρωτ. 

38175/22-09-2021, Λυμέρη Βασιλική με αρ. πρωτ. 38591/24-09-2021, Βε Ελισάβετ 

με αρ. πρωτ. 40126/04-10-2021 και Ντούρου Χρυσούλα με αρ. πρωτ. 41114/11-

10-2021. 

8. Τις με υπ’ αριθμ. 40348/05-10-2021 και 41878/14-10-2021 βεβαιώσεις της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 

Δήμου  οικονομικού έτους 2021 -και στην πρόβλεψη των αντίστοιχων πιστώσεων 

του επόμενου οικονομικού έτους- και στον Κ.Α. 10.6041.0001 “Τακτικές αποδοχές 

ΙΔΟΧ Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών, αποζημ. ασκούμενων, μαθητεία 

κ.λ.π.” για την κάλυψη της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών κλάδου ατυχήματος 

που θα προκύψει από την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων του Δ.Ι.Ε.Κ. 

Λαμίας. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

την έγκριση Πρακτικής Άσκησης των: Παπαγυιού  Κωνσταντίνα,  Αγγελοπούλου 

Άννα-Μαρία, Νασιοπούλου Ευτυχία, Ντούσικου Ευαγγελία, Γουβάλα Ιωάννα-Νεκταρία,  

Παγοροπούλου Ελένη, Μπουσάη Ευφροσύνη, Τσιαχρή Μαρία-Ελένη, Λυμέρη Βασιλική,   

Βε Ελισάβετ και Ντούρου Χρυσούλα, καταρτιζόμενων του Δ.Ι.Ε.Κ. Λαμίας, συνολικής 

διάρκειας πέντε (5) μηνών. 

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόμενες υπάγονται στην 

ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Για την 

ασφάλισή τους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 

2217/1994 (Α’ 83) ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση (ΦΕΚ 3938/26.08.2021 

τεύχος Β'). 

  Λαμία, 14/10/2021 

 

      Η Εισηγήτρια  Ο Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

            Ο Αντιδήμαρχος 

 

Τσούμα 

Κωνσταντίνα 

 

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

 

Κουτσοβέλης Σωτήριος 

 



υπ.αριθ.31/2021 απόφαση  Σελ. 1/10 
 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΛΑΜΙΕΩΝ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ      
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, ΛΑΜΙΑ       

ΑΔΑ:   
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ:  31/2021 

 
Απόσπασμα πρακτικού της 12ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

  

ΘΕΜΑ:   4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 
2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέ-
ατρο Ρούμελης 
 

 

Σήμερα την  11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 18:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.  470/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, κεκλεισμένων των 
θυρών  [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55),  η οποία  κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του 
Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμέ-
νους[πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσή-
σαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 
πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι 
υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-
2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3660], Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3793] Κ.Υ.Α. και α-
ριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17-09-2021(ΦΕΚ-4337/τ.Β/18-09-2021) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 
2 Αυγούστου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, 
υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ /Φ.69/174 /οικ.15591 /02-08-2021 [ΑΔΑ: 60 ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 
55 / ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ]      και 56/ ΔΙ-
ΔΑΔ / Φ.69 / 176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] 61/ ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6], εγκύκλιοι του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.  

 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ( 9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ    

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ



υπ.αριθ.31/2021 απόφαση  Σελ. 2/10 
 

 
 

 

1. ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 

2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ  

4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   

5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ    

6. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ      

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    

 

Στη συνεδρίαση αυτή  χρέη γραμματέα  εκτέλεσε η  Στεφανία Σκύλαρη υπάλ-
ληλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία-καθώς από το σύνολο των 9 μελών ήταν παρό-

ντα τα 8 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

εισήγηση που έχει ως εξής: 

 

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του παρόντος θέματος το 

μέλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευή Αργύρη απείχε από τη διαδικασία. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 252, 255 και 260 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 

114/Α/2006), 

2. Τις διατάξεις της  ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/Β/2007) «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109, 112 του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων και 

Περιφερειών. 

5. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την 30/2020 (ΑΔΑ : Ψ4Ο5ΟΕΦΥ-ΨΚΨ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους 2021 της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης, ο οποίος 

εγκρίθηκε με την αρ. 3/2021 (ΑΔΑ: 6Ε7ΒΩΛΚ-4ΧΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

6. Την αρίθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: Ω2ΩΡΟΕΦΥ-Β06) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «1η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ



υπ.αριθ.31/2021 απόφαση  Σελ. 3/10 
 

 
 

Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 399/2021 

(ΑΔΑ: 6ΠΖΙΩΛΚ-ΨΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

7. Την αρίθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΕΟΕΦΥ-ΙΟ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «2η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 427/2021 

(ΑΔΑ: 62ΛΝΩΛΚ-4ΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

8. Την αρίθμ. 26/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΘ7ΟΕΦΥ-ΑΜΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «3η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ.529/2021 

(ΑΔΑ: 6Λ9ΠΩΛΚ-5Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

9. Την ανάγκη διορθώσεων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αλλαγή των καλλιτεχνικών δράσεων-

παραγωγών. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ληφθεί σχετική απόφαση για την 4η Αναμόρφωση για το έτος 2021, σύμφωνα με τους παρακάτω 
πίνακες. 
 
Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων-εξόδων  ο οποίος έχει ως εξής: 
 
Α)Ως προς τα έσοδα: 
 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟΣ   

Π/Υ 

ΠΡΥΠ/ΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΔΙ-
ΑΜ/ΚΑΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙ-

ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  0,00 5.258,48 0,00 5.258,48 

0231 ΣΥΝΟΛΟ (Μισθώματα κινητών πραγμάτων) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0619 
ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν πε-
ριλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)) 

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

0718 
ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ε-
ντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις) 

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

73-01 Έσοδα από πώληση εισιτηρίων 69.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

73-02 Έσοδα από πωλήσεις παραστάσεων 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

73-03 Έσοδα από Διαφημίσεις- χορηγίες 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ
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73-04 
Έσοδα από δίδακτρα παιδικού θεατρικού εργα-
στηρίου 

5.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

73-05 
Έσοδα από δίδακτρα εργαστηρίου κινηματογρά-
φου 

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

73-06 Έσοδα από δίδακτρα λοιπών εργαστηρίων 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

73-07 Έσοδα από κινηματογραφικές προβολές  0,00 15.000,00 -1.290,00 13.710,00 

73-08 
Έσοδα από δίδακτρα εφηβικού θεατρικού εργα-
στηρίου 

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

0730 
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ) 

119.000,00 92.000,00 3.210,00 95.210,00 

74-01 
Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από  Δήμο Λα-
μιέων 

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

74-02-
00 

Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από ΥΠΠΟ 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-02-
01 

Έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΠΟ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-03 
Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από Περ.Στερεάς 
Ελλάδας 

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

74-04 Λοιπές επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

0740 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΣΟΔΑ) 

435.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 

75-01 Ενοίκια Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0750 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙ-
ΩΝ) 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0771 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ Ε-
ΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΤΗ 

20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

1214 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3219 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά έσοδα) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

4123 
Φόροι και χαρτ/μο ελεύθερων επαγγελματιών, 
προμηθευτών κ.α 

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

4124  
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ, 
ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣΥ,ΕΕΑ) 

0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

412 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝ-
ΣΕΩΝ 

0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 

4131 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ταμεία (ΕΦΚΑ) 

0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

41  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙ-
ΤΩΝ 

0,00 120.500,00 0,00 120.500,00 

4212 ΣΥΝΟΛΟ (Επιστροφή πάγιας προκαταβολής) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0001 ΣΥΝΟΛΟ (Καταθέσεων όψεως)  88.360,00 108.944,60 0,00 108.944,60 

0003 Χρηματικό υπόλοιπο ταμείου 463,00 419,92 0,00 419,92 
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Β)Ως προς τα έξοδα: 

 
 

ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟΣ   

Π/Υ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΔΙ-
ΑΜ/ΚΑΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ 

6010 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνο-
νται βασικός μισθός, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

115.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 

6011 
Αναδρομικές Αποδοχές Έμμισθου 
Προσωπικού 

15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

6012 
Μεικτές Τακτικές Αποδοχές Καλλι-
τεχνικού Δ/ντη (καθαρές αποδο-
χές και εργοδοτικές εισφορές)  

25.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 

601 

ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές αποδοχές 
περιλαμβάνονται βασικός μι-
σθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

155.000,00 123.000,00 0,00 123.000,00 

6021 
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλή-
λων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

6022 
Eργοδοτικές Εισφορές καλλιτεχνι-
κού Δ/ντη 

7.500,00 3.700,00 500,00 4.200,00 

602 Εργοδοτικές εισφορές  37.500,00 48.700,00 500,00 49.200,00 

1 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών κεντρικής σκηνής  

0,00 70.650,00 5.000,00 75.650,00 

2 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών παιδικής σκηνής  

0,00 45.500,00 -45.500,00 0,00 

3 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών καλοκαιρινής παρα-
γωγής 

0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 

4 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών Χριστουγεννιάτικης 
παραγωγής 

0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 

604 

ΣΥΝΟΛΟ αποδοχές καλλιτεχνι-
κών συντελεστών (περιλαμβά-
νονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτι-

0,00 121.550,00 -21.500,00 100.050,00 

5111 
ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
απο τακτικά έσοδα) 

88.823,00 109.364,52 0,00 109.364,52 

7601 Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 409,00 409,00 0,00 409,00 

7600 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 409,00 409,00 0,00 409,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ
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κά επιδόματα) 

6054 
Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων (καλλιτεχνικών συντε-
λεστών) 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

605 
Εργοδοτικές Εισφορές εκτά-
κτων υπαλλήλων 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

6111 
Αμοιβές νομικών και συμβολαι-
ογράφων 

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

6112 Αμοιβές Τεχνικών  20.000,00 18.500,00 2.500,00 21.000,00 

6113 Αμοιβές Λοιπών Τρίτων 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΕ-
ΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟ 

8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

13.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 

11 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 

6114 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Καλλιτε-
χνών) 

127.000,00 19.500,00 7.800,00 27.300,00 

6115 Αμοιβές λογιστών 14.880,00 14.880,00 0,00 14.880,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6116 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Συγγραφι-
κών Δικαιωμάτων) 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 

6117 
Αμοιβές δικαστικών επιμελη-
τών 

500,00 500,00 0,00 500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6118 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Μουσικών 
συντελεστών) 

3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6119 
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών- 
Ελεγκτών 

8.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 

1 
Αμοιβές Σκηνοθετών-βοηθών 
σκηνοθετών 

0,00 8.200,00 -2.800,00 5.400,00 

2 Αμοιβές Κειμενογράφων 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 

3 
Αμοιβές Σκηνογράφων-
Ενδυματολόγων 

0,00 11.000,00 -1.000,00 10.000,00 

4 Αμοιβές Μουσικών-Συνθετών 0,00 9.000,00 3.000,00 12.000,00 

5 Αμοιβές Φωτιστών 0,00 2.480,00 320,00 2.800,00 

6 Αμοιβές τεχνικών ήχου 0,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 

7 Αμοιβές Χορογράφων 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ
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8 
Αμοιβές Video Artist Χριστουγεν-
νιάτικης παραγωγής 

0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 

6162 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙ-
ΤΩΝ 

0,00 42.420,00 -3.330,00 39.090,00 

6201 Ταχυδρομικά Τέλη 800,00 800,00 0,00 800,00 

6202 Τηλεφωνικά Έξοδα 3.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 

6203 Ενοίκια- Μισθώματα 12.000,00 9.800,00 7.000,00 16.800,00 

6204 
Έξοδα φωτογραφίσεων-
μαγνητοσκοπήσεων 

2.500,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00 

6205 
Δαπάνη αγοράς καυσίμου Πε-
τρελαίου θέρμανσης 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 

6206 
Επισκευές & Συντηρήσεις αυ-
τοκινήτων & επίπλων 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6207 Δαπάνες Καθαριότητας 1.200,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6208 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέ-
σων 

732,00 732,00 0,00 732,00 

6209 Λοιπές παροχές έκτακτες 1.000,00 500,00 0,00 500,00 

6210 
Αναβάθμιση ιστοσελίδας θεά-
τρου 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6235 
Μισθώματα ταινιών θερινού 
κινηματογράφου 

0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 

6265 

ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και επι-
σκευή επίπλων και λοιπού ε-
ξοπλισμού Η/Υ-λογισμικών, 
καθαρισμός και συντήρηση 
κουστουμιών και ενδυμασιών 
βεστιαρίου) 

0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 

6321 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 

900,00 500,00 0,00 500,00 

6322 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 

900,00 900,00 0,00 900,00 

6323 Τέλος επιτηδεύματος Χρήσης 800,00 800,00 0,00 800,00 

6401 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων με-
ταφορικών μέσων (καύσιμα λι-
παντικά διόδια κλπ) 

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

6402 ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

1 
Έξοδα εκτός έδρας καλοκαιρινή 
παραγωγή 

10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

6403 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός έδρας) 10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.500,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -
ΠΕΡ/ΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ-
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

6404 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα διαμονής καλ-
λιτεχνών) 

7.500,00 6.000,00 -500,00 5.500,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.000,00 500,00 0,00 500,00 
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4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

5 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

7 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ 

0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 

6405 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα προβολής & 
διαφήμισης) 

4.000,00 16.500,00 240,00 16.740,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Έξοδα εκτυπώσεων εντύπων-
πολλαπλών εκτυπώσεων παρα-
στάσεων, αφισών-
μπάνερ,προγραμμάτων 

0,00 11.200,00 -2.000,00 9.200,00 

11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00 

6406 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτυπώσεων 
έντυπου & διαφημιστικού υλι-
κού) 

8.500,00 29.900,00 -2.000,00 27.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Έξοδα υποδοχής, φιλοξενίας και 
σίτησης  

0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 

3 Λοιπές Δαπάνες 0,00 700,00 0,00 700,00 

6407 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα φιλοξενίας) 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

6408 Συνδρομές διάφορες 500,00 500,00 0,00 500,00 

6409 
Έξοδα γραφικής ύλης- αναλώ-
σιμα 

4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

6410 
Διάφορα έξοδα συντήρησης 
εξοπλισμού 

2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 

3 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

6 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

6 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6411 
ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες έκτακτες και 
απρόβλεπτες δράσεων) 

10.000,00 7.800,00 -4.000,00 3.800,00 

6413 Έξοδα ιστοσελίδας  0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζη-
μίωση μετακινούμενων υπαλ-
λήλων 

0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

ΑΔΑ: 6Μ8ΩΟΕΦΥ-ΥΒΘ
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6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέ-
λεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συμβιβαστικών πράξεων 

35.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 

6515 
Αμοιβές και λοιπές προμήθειες 
τραπεζών 

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6710 
Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης 

1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

6720 
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης 

320,00 320,00 0,00 320,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 2.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

8 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6801 
ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά,κοστούμια 
και υλικά παράστασης εφαρμο-
γής) 

9.000,00 13.000,00 6.000,00 19.000,00 

6805 
Αγορά μηχανογραφικού εξο-
πλισμού 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

7133 ΣΥΝΟΛΟ (Έπιπλα σκεύη) 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

7134 
ΣΥΝΟΛΟ (Ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές και ηλεκτρονικά συγκρο-
τήματα και λογισμικά) 

2.000,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 

7135 
ΣΥΝΟΛΟ (λοιπός εξοπλισμός & 
υλικά κατασκευής σκηνικών 

0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 

8111 
Απόδοση φόρου Μισθωτών 
υπηρεσιών 

8.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

8113 
Απόδοση φόρου εργολάβων. 
ελεύθερων επαγγελματιών 
κ.τ.λ. 

12.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

8114 
Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Δημο-
σίου 

2.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

8121 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και Ταμεία 

35.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

821 
Προβλέψεις μη είσπραξης ει-
σπρακτέων υπολοίπων εντός 
του οικ.έτους 

15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

833 
Πληρωμές Οφειλών παρελθό-
ντων ετών 

70.000,00 45.200,00 0,00 45.200,00 

8340 
Πληρωμές φόρων δημοσίου 
παρελθόντων ετών 

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

90 ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου, 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙZEI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 Εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έ-

τους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερεια-

κό Θέατρο Ρούμελης όπως παραπάνω περιγράφεται.  

 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
 

 
 
ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ   

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ 

 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Λαμία,  14/10/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
 
     
 
 
     

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΛΑΜΙΕΩΝ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ      
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, ΛΑΜΙΑ       

ΑΔΑ:   
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ:  31/2021 

 
Απόσπασμα πρακτικού της 12ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

  

ΘΕΜΑ:   4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 
2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέ-
ατρο Ρούμελης 
 

 

Σήμερα την  11η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα  και 
ώρα 18:00 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.  470/7-10-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που 
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 
 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία, κεκλεισμένων των 
θυρών  [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55),  η οποία  κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του 
Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021), αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμέ-
νους[πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσή-
σαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση 
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 
πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως ορίζουν οι 
υπ.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-
2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3660], Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ-τ.Β΄/3793] Κ.Υ.Α. και α-
ριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.57069/17-09-2021(ΦΕΚ-4337/τ.Β/18-09-2021) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 
2 Αυγούστου 2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, 
υπ.αριθ. 54 /ΔΙΔΑΔ /Φ.69/174 /οικ.15591 /02-08-2021 [ΑΔΑ: 60 ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 
55 / ΔΙΔΑΔ/Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ]      και 56/ ΔΙ-
ΔΑΔ / Φ.69 / 176/ οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] 61/ ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.09.2021 [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6], εγκύκλιοι του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.  

 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ( 9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΣ  ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ    
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1. ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ 

2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ  

4. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   

5. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ    

6. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ      

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ   

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    

 

Στη συνεδρίαση αυτή  χρέη γραμματέα  εκτέλεσε η  Στεφανία Σκύλαρη υπάλ-
ληλος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης για την τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία-καθώς από το σύνολο των 9 μελών ήταν παρό-

ντα τα 8 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 

πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την 

εισήγηση που έχει ως εξής: 

 

Κατά τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του παρόντος θέματος το 

μέλος του Δ.Σ. κ. Παρασκευή Αργύρη απείχε από τη διαδικασία. 

 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις των αρθρ. 252, 255 και 260 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 

114/Α/2006), 

2. Τις διατάξεις της  ΚΥΑ 50891/10.09.2007 (ΦΕΚ 1876/Β/2007) «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων»,  

3. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109, 112 του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων και 

Περιφερειών. 

5. Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την 30/2020 (ΑΔΑ : Ψ4Ο5ΟΕΦΥ-ΨΚΨ) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης Σχεδίου Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους 2021 της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης, ο οποίος 

εγκρίθηκε με την αρ. 3/2021 (ΑΔΑ: 6Ε7ΒΩΛΚ-4ΧΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

6. Την αρίθμ. 13/2021 (ΑΔΑ: Ω2ΩΡΟΕΦΥ-Β06) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «1η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 
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Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 399/2021 

(ΑΔΑ: 6ΠΖΙΩΛΚ-ΨΜΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

7. Την αρίθμ. 18/2021 (ΑΔΑ: ΩΤΕΟΕΦΥ-ΙΟ1) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «2η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 427/2021 

(ΑΔΑ: 62ΛΝΩΛΚ-4ΒΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

8. Την αρίθμ. 26/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΘ7ΟΕΦΥ-ΑΜΣ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: «3η  

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης η οποία εγκρίθηκε με την αρ.529/2021 

(ΑΔΑ: 6Λ9ΠΩΛΚ-5Ο0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων,  

9. Την ανάγκη διορθώσεων του προϋπολογισμού σύμφωνα με την αλλαγή των καλλιτεχνικών δράσεων-

παραγωγών. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ληφθεί σχετική απόφαση για την 4η Αναμόρφωση για το έτος 2021, σύμφωνα με τους παρακάτω 
πίνακες. 
 
Επισυνάπτεται ο πίνακας εσόδων-εξόδων  ο οποίος έχει ως εξής: 
 
Α)Ως προς τα έσοδα: 
 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟΣ   

Π/Υ 

ΠΡΥΠ/ΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΔΙ-
ΑΜ/ΚΑΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙ-

ΑΜΟΡΦΩΣΗ 

0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα  0,00 5.258,48 0,00 5.258,48 

0231 ΣΥΝΟΛΟ (Μισθώματα κινητών πραγμάτων) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0619 
ΣΥΝΟΛΟ (ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν πε-
ριλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)) 

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

0718 
ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν ε-
ντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις) 

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

73-01 Έσοδα από πώληση εισιτηρίων 69.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

73-02 Έσοδα από πωλήσεις παραστάσεων 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

73-03 Έσοδα από Διαφημίσεις- χορηγίες 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
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73-04 
Έσοδα από δίδακτρα παιδικού θεατρικού εργα-
στηρίου 

5.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

73-05 
Έσοδα από δίδακτρα εργαστηρίου κινηματογρά-
φου 

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

73-06 Έσοδα από δίδακτρα λοιπών εργαστηρίων 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

73-07 Έσοδα από κινηματογραφικές προβολές  0,00 15.000,00 -1.290,00 13.710,00 

73-08 
Έσοδα από δίδακτρα εφηβικού θεατρικού εργα-
στηρίου 

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

0730 
ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ) 

119.000,00 92.000,00 3.210,00 95.210,00 

74-01 
Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από  Δήμο Λα-
μιέων 

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

74-02-
00 

Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από ΥΠΠΟ 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-02-
01 

Έκτακτη επιχορήγηση από ΥΠΠΟ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-03 
Επιχορήγηση προγρ.σύμβασης από Περ.Στερεάς 
Ελλάδας 

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

74-04 Λοιπές επιχορηγήσεις ΥΠΠΟ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

0740 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΣΟΔΑ) 

435.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 

75-01 Ενοίκια Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0750 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙ-
ΩΝ) 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0771 
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ Ε-
ΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΤΗ 

20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

1214 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπές επιχορηγήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3219 ΣΥΝΟΛΟ (Λοιπά έσοδα) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

4123 
Φόροι και χαρτ/μο ελεύθερων επαγγελματιών, 
προμηθευτών κ.α 

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

4124  
Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου (ΟΑΕΔ, 
ΑΕΠΠ, ΕΑΑΔΗΣΥ,ΕΕΑ) 

0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

412 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝ-
ΣΕΩΝ 

0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 

4131 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
ταμεία (ΕΦΚΑ) 

0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

41  
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙ-
ΤΩΝ 

0,00 120.500,00 0,00 120.500,00 

4212 ΣΥΝΟΛΟ (Επιστροφή πάγιας προκαταβολής) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0001 ΣΥΝΟΛΟ (Καταθέσεων όψεως)  88.360,00 108.944,60 0,00 108.944,60 

0003 Χρηματικό υπόλοιπο ταμείου 463,00 419,92 0,00 419,92 
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Β)Ως προς τα έξοδα: 

 
 

ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΧΙΚΟΣ   

Π/Υ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΔΙ-
ΑΜ/ΚΑΝ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑ-
ΜΟΡΦΩΣΗ 

6010 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνο-
νται βασικός μισθός, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

115.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 

6011 
Αναδρομικές Αποδοχές Έμμισθου 
Προσωπικού 

15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

6012 
Μεικτές Τακτικές Αποδοχές Καλλι-
τεχνικού Δ/ντη (καθαρές αποδο-
χές και εργοδοτικές εισφορές)  

25.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 

601 

ΣΥΝΟΛΟ (Τακτικές αποδοχές 
περιλαμβάνονται βασικός μι-
σθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

155.000,00 123.000,00 0,00 123.000,00 

6021 
Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλή-
λων με σύμβαση αορίστου χρόνου 

30.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

6022 
Eργοδοτικές Εισφορές καλλιτεχνι-
κού Δ/ντη 

7.500,00 3.700,00 500,00 4.200,00 

602 Εργοδοτικές εισφορές  37.500,00 48.700,00 500,00 49.200,00 

1 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών κεντρικής σκηνής  

0,00 70.650,00 5.000,00 75.650,00 

2 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών παιδικής σκηνής  

0,00 45.500,00 -45.500,00 0,00 

3 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών καλοκαιρινής παρα-
γωγής 

0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 

4 
Τακτικές Αποδοχές καλλιτεχνικών 
συντελεστών Χριστουγεννιάτικης 
παραγωγής 

0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 

604 

ΣΥΝΟΛΟ αποδοχές καλλιτεχνι-
κών συντελεστών (περιλαμβά-
νονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτι-

0,00 121.550,00 -21.500,00 100.050,00 

5111 
ΣΥΝΟΛΟ (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
απο τακτικά έσοδα) 

88.823,00 109.364,52 0,00 109.364,52 

7601 Τόκοι Καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 409,00 409,00 0,00 409,00 

7600 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ) 409,00 409,00 0,00 409,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 
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κά επιδόματα) 

6054 
Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων 
υπαλλήλων (καλλιτεχνικών συντε-
λεστών) 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

605 
Εργοδοτικές Εισφορές εκτά-
κτων υπαλλήλων 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

6111 
Αμοιβές νομικών και συμβολαι-
ογράφων 

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

6112 Αμοιβές Τεχνικών  20.000,00 18.500,00 2.500,00 21.000,00 

6113 Αμοιβές Λοιπών Τρίτων 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΠΕ-
ΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙΟ 

8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

13.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 

11 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 

6114 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Καλλιτε-
χνών) 

127.000,00 19.500,00 7.800,00 27.300,00 

6115 Αμοιβές λογιστών 14.880,00 14.880,00 0,00 14.880,00 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6116 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Συγγραφι-
κών Δικαιωμάτων) 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 

6117 
Αμοιβές δικαστικών επιμελη-
τών 

500,00 500,00 0,00 500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6118 
ΣΥΝΟΛΟ (Αμοιβές Μουσικών 
συντελεστών) 

3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6119 
Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών- 
Ελεγκτών 

8.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 

1 
Αμοιβές Σκηνοθετών-βοηθών 
σκηνοθετών 

0,00 8.200,00 -2.800,00 5.400,00 

2 Αμοιβές Κειμενογράφων 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 

3 
Αμοιβές Σκηνογράφων-
Ενδυματολόγων 

0,00 11.000,00 -1.000,00 10.000,00 

4 Αμοιβές Μουσικών-Συνθετών 0,00 9.000,00 3.000,00 12.000,00 

5 Αμοιβές Φωτιστών 0,00 2.480,00 320,00 2.800,00 

6 Αμοιβές τεχνικών ήχου 0,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 

7 Αμοιβές Χορογράφων 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 
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8 
Αμοιβές Video Artist Χριστουγεν-
νιάτικης παραγωγής 

0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 

6162 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙ-
ΤΩΝ 

0,00 42.420,00 -3.330,00 39.090,00 

6201 Ταχυδρομικά Τέλη 800,00 800,00 0,00 800,00 

6202 Τηλεφωνικά Έξοδα 3.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 

6203 Ενοίκια- Μισθώματα 12.000,00 9.800,00 7.000,00 16.800,00 

6204 
Έξοδα φωτογραφίσεων-
μαγνητοσκοπήσεων 

2.500,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00 

6205 
Δαπάνη αγοράς καυσίμου Πε-
τρελαίου θέρμανσης 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 

6206 
Επισκευές & Συντηρήσεις αυ-
τοκινήτων & επίπλων 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6207 Δαπάνες Καθαριότητας 1.200,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6208 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέ-
σων 

732,00 732,00 0,00 732,00 

6209 Λοιπές παροχές έκτακτες 1.000,00 500,00 0,00 500,00 

6210 
Αναβάθμιση ιστοσελίδας θεά-
τρου 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6235 
Μισθώματα ταινιών θερινού 
κινηματογράφου 

0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 

6265 

ΣΥΝΟΛΟ (Συντήρηση και επι-
σκευή επίπλων και λοιπού ε-
ξοπλισμού Η/Υ-λογισμικών, 
καθαρισμός και συντήρηση 
κουστουμιών και ενδυμασιών 
βεστιαρίου) 

0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 

6321 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 

900,00 500,00 0,00 500,00 

6322 
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών 
αυτοκινήτων 

900,00 900,00 0,00 900,00 

6323 Τέλος επιτηδεύματος Χρήσης 800,00 800,00 0,00 800,00 

6401 
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων με-
ταφορικών μέσων (καύσιμα λι-
παντικά διόδια κλπ) 

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

6402 ΈΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

1 
Έξοδα εκτός έδρας καλοκαιρινή 
παραγωγή 

10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

6403 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτός έδρας) 10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

2 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

3 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.500,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ -
ΠΕΡ/ΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ-
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

6404 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα διαμονής καλ-
λιτεχνών) 

7.500,00 6.000,00 -500,00 5.500,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.000,00 500,00 0,00 500,00 
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4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

5 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

7 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ 

0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 

6405 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα προβολής & 
διαφήμισης) 

4.000,00 16.500,00 240,00 16.740,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΣΟΛΙΣΤΕΣ & 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Έξοδα εκτυπώσεων εντύπων-
πολλαπλών εκτυπώσεων παρα-
στάσεων, αφισών-
μπάνερ,προγραμμάτων 

0,00 11.200,00 -2.000,00 9.200,00 

11 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00 

6406 
ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα εκτυπώσεων 
έντυπου & διαφημιστικού υλι-
κού) 

8.500,00 29.900,00 -2.000,00 27.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Έξοδα υποδοχής, φιλοξενίας και 
σίτησης  

0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 

3 Λοιπές Δαπάνες 0,00 700,00 0,00 700,00 

6407 ΣΥΝΟΛΟ (Έξοδα φιλοξενίας) 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

6408 Συνδρομές διάφορες 500,00 500,00 0,00 500,00 

6409 
Έξοδα γραφικής ύλης- αναλώ-
σιμα 

4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

6410 
Διάφορα έξοδα συντήρησης 
εξοπλισμού 

2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 1.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 6.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 

3 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

4 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

6 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

1.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

6 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6411 
ΣΥΝΟΛΟ (Δαπάνες έκτακτες και 
απρόβλεπτες δράσεων) 

10.000,00 7.800,00 -4.000,00 3.800,00 

6413 Έξοδα ιστοσελίδας  0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6422 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζη-
μίωση μετακινούμενων υπαλ-
λήλων 

0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 
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6492 
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέ-
λεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συμβιβαστικών πράξεων 

35.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 

6515 
Αμοιβές και λοιπές προμήθειες 
τραπεζών 

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6710 
Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις χρήσης 

1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

6720 
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 
ταμείων χρήσης 

320,00 320,00 0,00 320,00 

1 ΧΕΙΜΩΝΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ) 2.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3 ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

4 
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-
ΠΕΡΙΦ.ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 

7 
ΕΦΗΒΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑ-
ΣΤΗΡΙ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

8 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΗ 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6801 
ΣΥΝΟΛΟ (Σκηνικά,κοστούμια 
και υλικά παράστασης εφαρμο-
γής) 

9.000,00 13.000,00 6.000,00 19.000,00 

6805 
Αγορά μηχανογραφικού εξο-
πλισμού 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

7133 ΣΥΝΟΛΟ (Έπιπλα σκεύη) 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

7134 
ΣΥΝΟΛΟ (Ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές και ηλεκτρονικά συγκρο-
τήματα και λογισμικά) 

2.000,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 

7135 
ΣΥΝΟΛΟ (λοιπός εξοπλισμός & 
υλικά κατασκευής σκηνικών 

0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 

8111 
Απόδοση φόρου Μισθωτών 
υπηρεσιών 

8.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

8113 
Απόδοση φόρου εργολάβων. 
ελεύθερων επαγγελματιών 
κ.τ.λ. 

12.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

8114 
Λοιπές Κρατήσεις υπέρ Δημο-
σίου 

2.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

8121 
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς και Ταμεία 

35.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

821 
Προβλέψεις μη είσπραξης ει-
σπρακτέων υπολοίπων εντός 
του οικ.έτους 

15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

833 
Πληρωμές Οφειλών παρελθό-
ντων ετών 

70.000,00 45.200,00 0,00 45.200,00 

8340 
Πληρωμές φόρων δημοσίου 
παρελθόντων ετών 

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

90 ΣΥΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 
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Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του  Προέδρου, 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙZEI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

 Εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έ-

τους 2021 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερεια-

κό Θέατρο Ρούμελης όπως παραπάνω περιγράφεται.  

 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  
 

 
 
ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΝΤΙΚΑ   

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΡΓΥΡΗ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΤΣΙΟΥ-ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗ 

 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΒΕΡΓΙΟΓΛΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Λαμία,  14/10/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
 
     
 
 
     

ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 



 
 
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 
ΓΗΜΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ 

  
 
 
                                  

Λακία, 14/10/2021 
 

Σαρ.Γλζε   : Φιέκηλγθ & Δξ. ηαπξνύ 
Σαρ.Κώδηθαο:  351 31  ΛΑΜΗΑ 
Αξ. ηειεθ.    :  22313 51500 
Αξ. FAX       :  22310 50610 
e-mail         :grdrh@lamia-city.gr 

 

 
 

 
ΠΡΟ: 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  
Γήκνπ Λακηέσλ 

 
    

 
   

 

 
 
ΘΔΜΑ: 4ε

 Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2021 ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό Θέαηξν Ρνύκειεο. 

 
*** 

 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. 

 Έρνληαο ππόςε 
 

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ αξζξ. 252, 255 θαη 260 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ (ΦΔΚ 114/Α/2006), 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο  ΚΤΑ 50891/10.09.2007 (ΦΔΚ 1876/Β/2007) «Οηθνλνκηθή Γηνίθεζε 

θαη Γηαρείξηζε ησλ ∆εµνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Κνηλσθειώλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κώδηθα 

∆ήµσλ θαη Κνηλνηήησλ»,  

3. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 107, 109, 112 ηνπ Ν.3852/2010 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/2019 «Αξκνδηόηεηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο 

Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηώλ. 

5. Σνλ ζπληαρζέληα θαη ςεθηζζέληα κε ηελ 30/2020 (ΑΓΑ : Φ4Ο5ΟΔΦΤ-ΦΚΦ) 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ρεδίνπ Πξνϋπνινγηζκνύ 

εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό Θέαηξν Ρνύκειεο, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 

3/2021 (ΑΓΑ: 6Δ7ΒΧΛΚ-4Υ) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λακηέσλ,  

6. Σελ αξίζκ. 13/2021 (ΑΓΑ: Χ2ΧΡΟΔΦΤ-Β06) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

κε Θέκα: «1
ε
  Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 

2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό 

Θέαηξν Ρνύκειεο ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 399/2021 (ΑΓΑ: 6ΠΕΗΧΛΚ-ΦΜΟ) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λακηέσλ,  

7. Σελ αξίζκ. 18/2021 (ΑΓΑ: ΧΣΔΟΔΦΤ-ΗΟ1) απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε 

Θέκα: «2
ε
  Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 

2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό 

Θέαηξν Ρνύκειεο ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 427/2021 (ΑΓΑ: 62ΛΝΧΛΚ-4ΒΜ) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λακηέσλ,  

mailto:grdrh@lamia-city.gr


8. Την αρίθμ. 26/2021 (ΑΔΑ: 9ΛΘ7ΟΕΦΥ-ΑΜΣ) απόυαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 

Θέμα: «3
η
  Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 

2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό 

Θέαηξν Ρνύκειεο ε νπνία εγθξίζεθε κε ηελ αξ.529 /2021 (ΑΓΑ: 6Λ9ΠΧΛΚ-5Ο0) 

απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λακηέσλ,  

9. Σελ αλάγθε δηνξζώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζύκθσλα κε ηελ αιιαγή ησλ 

θαιιηηερληθώλ δξάζεσλ-παξαγσγώλ. 

 

 
  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ  
 
 

ΔΙΗΓΟΤΜΑΣΔ 

Σελ  ιήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζεο ηεο ππ’ αξίζκ. 31/2021 απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΓΖ. 

ΠΔ.ΘΔ Ρνύκειεο (ΑΓΑ:6Μ8ΧΟΔΦΤ-ΤΒΘ) κε ζέκα «4
ε
 Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ 

εζόδσλ – εμόδσλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2021 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο 

Λακηέσλ, Γεκνηηθό Πεξηθεξεηαθό Θέαηξν Ρνύκειεο». 

 
 

Δπηζπλάπηεηαη ν πίλαθαο εζόδσλ-εμόδσλ  ν νπνίνο έρεη σο εμήο: 
 

 
Α)Χο πξνο ηα έζνδα: 

 
 
 
 
 

 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

ΚΑΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΥΙΚΟ   

Π/Τ 

ΠΡΤΠ/ΝΣΑ 
ΌΠΩ 

ΓΙΑΜ/ΚΑΝ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΑΝΑΜ/Η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 
ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

0129 Λνηπά έζνδα από αθίλεηα  0,00 5.258,48 0,00 5.258,48 

0231 ΤΝΟΛΟ (Μηζζώκαηα θηλεηώλ πξαγκάησλ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0619 
ΤΝΟΛΟ (ΚΑΠ γηα ινηπνύο ζθνπνύο(δελ 
πεξηιακβάλνληαη πηζηώζεηο ηνπ ΠΓΔ)) 

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

0718 
ΤΝΟΛΟ (Λνηπά ηαθηηθά έζνδα πνπ δελ 
εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ ηάμεηο) 

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

73-01 Έζνδα από πώιεζε εηζηηεξίσλ 69.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

73-02 Έζνδα από πσιήζεηο παξαζηάζεσλ 40.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 

73-03 Έζνδα από Γηαθεκίζεηο- ρνξεγίεο 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

73-04 
Έζνδα από δίδαθηξα παηδηθνύ ζεαηξηθνύ 
εξγαζηεξίνπ 

5.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

73-05 
Έζνδα από δίδαθηξα εξγαζηεξίνπ 
θηλεκαηνγξάθνπ 

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

73-06 Έζνδα από δίδαθηξα ινηπώλ εξγαζηεξίσλ 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 



73-07 Έζνδα από θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο  0,00 15.000,00 -1.290,00 13.710,00 

73-08 
Έζνδα από δίδαθηξα εθεβηθνύ ζεαηξηθνύ 
εξγαζηεξίνπ 

0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 

0730 
ΤΝΟΛΟ (ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ) 

119.000,00 92.000,00 3.210,00 95.210,00 

74-01 
Δπηρνξήγεζε πξνγξ.ζύκβαζεο από  Γήκν 
Λακηέσλ 

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

74-02-
00 

Δπηρνξήγεζε πξνγξ.ζύκβαζεο από ΤΠΠΟ 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-02-
01 

Έθηαθηε επηρνξήγεζε από ΤΠΠΟ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 

74-03 
Δπηρνξήγεζε πξνγξ.ζύκβαζεο από Πεξ.ηεξεάο 
Διιάδαο 

100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

74-04 Λνηπέο επηρνξεγήζεηο ΤΠΠΟ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

0740 
ΤΝΟΛΟ (ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΔΟΓΑ) 

435.000,00 480.000,00 0,00 480.000,00 

75-01 Δλνίθηα Δπίπισλ & Λνηπνύ Δμνπιηζκνύ 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0750 
ΤΝΟΛΟ (ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ 
ΑΥΟΛΙΩΝ) 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

0771 
ΤΝΟΛΟ (ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΣΗ 

20.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

1214 ΤΝΟΛΟ (Λνηπέο επηρνξεγήζεηο) 0,00 0,00 0,00 0,00 

3219 ΤΝΟΛΟ (Λνηπά έζνδα) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4121 Φόξνη κηζζσηώλ ππεξεζηώλ 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

4123 
Φόξνη θαη ραξη/κν ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, 
πξνκεζεπηώλ θ.α 

0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

4124  
Λνηπέο θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ (ΟΑΔΓ, 
ΑΔΠΠ, ΔΑΑΓΖΤ,ΔΔΑ) 

0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

412 
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΩΝ 

0,00 25.500,00 0,00 25.500,00 

4131 
Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θαη 
ηακεία (ΔΦΚΑ) 

0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

41  
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 
ΣΡΗΣΧΝ 

0,00 120.500,00 0,00 120.500,00 

4212 ΤΝΟΛΟ (Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0001 ΤΝΟΛΟ (Καηαζέζεσλ όςεσο)  88.360,00 108.944,60 0,00 108.944,60 

0003 Υξεκαηηθό ππόινηπν ηακείνπ 463,00 419,92 0,00 419,92 

5111 
ΤΝΟΛΟ (Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν 
απν ηαθηηθά έζνδα) 

88.823,00 109.364,52 0,00 109.364,52 

7601 Σόθνη Καηαζέζεσλ Σξαπεδώλ εζσηεξηθνύ 409,00 409,00 0,00 409,00 

7600 ΤΝΟΛΟ (ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ) 409,00 409,00 0,00 409,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Β)Χο πξνο ηα έμνδα: 
 
 

ΔΞΟΓΑ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 2021 

ΚΑΔ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΥΙΚΟ   

Π/Τ 

ΠΡΟΤΠ/ΝΣΑ 
ΌΠΩ 

ΓΙΑΜ/ΚΑΝ 
ΠΡΙΝ ΣΗΝ 
ΑΝΑΜ/Η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ 
ΣΔΛΙΚΗ 

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ 

6010 

Σαθηηθέο απνδνρέο 
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, 
γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά 
επηδόκαηα) 

115.000,00 97.000,00 0,00 97.000,00 

6011 
Αλαδξνκηθέο Απνδνρέο Έκκηζζνπ 
Πξνζσπηθνύ 

15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

6012 

Μεηθηέο Σαθηηθέο Απνδνρέο 
Καιιηηερληθνύ Γ/ληε (θαζαξέο 
απνδνρέο θαη εξγνδνηηθέο 
εηζθνξέο)  

25.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 

601 

ΤΝΟΛΟ (Σαθηηθέο απνδνρέο 
πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο 
κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά 
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 

155.000,00 123.000,00 0,00 123.000,00 

6021 
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 
ππαιιήισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ 
ρξόλνπ 

30.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

6022 
Eξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 
θαιιηηερληθνύ Γ/ληε 

7.500,00 3.700,00 500,00 4.200,00 

602 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο  37.500,00 48.700,00 500,00 49.200,00 

1 
Σαθηηθέο Απνδνρέο θαιιηηερληθώλ 
ζπληειεζηώλ θεληξηθήο ζθελήο  

0,00 70.650,00 5.000,00 75.650,00 

2 
Σαθηηθέο Απνδνρέο θαιιηηερληθώλ 
ζπληειεζηώλ παηδηθήο ζθελήο  

0,00 45.500,00 -45.500,00 0,00 

3 
Σαθηηθέο Απνδνρέο θαιιηηερληθώλ 
ζπληειεζηώλ θαινθαηξηλήο 
παξαγσγήο 

0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 

4 
Σαθηηθέο Απνδνρέο θαιιηηερληθώλ 
ζπληειεζηώλ Υξηζηνπγελληάηηθεο 
παξαγσγήο 

0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 

604 

ΤΝΟΛΟ απνδνρέο 
θαιιηηερληθώλ ζπληειεζηώλ 
(πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο 
κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά 
θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 

0,00 121.550,00 -21.500,00 100.050,00 

6054 
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο εθηάθησλ 
ππαιιήισλ (θαιιηηερληθώλ 
ζπληειεζηώλ) 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

605 
Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 
εθηάθησλ ππαιιήισλ 

0,00 30.850,00 2.500,00 33.350,00 

6111 
Ακνηβέο λνκηθώλ θαη 
ζπκβνιαηνγξάθσλ 

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 

6112 Αμοιβές Τεχνικών  20.000,00 18.500,00 2.500,00 21.000,00 

6113 Ακνηβέο Λνηπώλ Σξίησλ 15.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 60.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ 
ΠΔΡΗΦ.ΦΔΣΗΒΑΛ 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 12.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΔΦΖΒΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 

8.000,00 8.000,00 -8.000,00 0,00 



9 
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑ ΟΛΗΣΔ & 
ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ 

13.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 0,00 11.500,00 0,00 11.500,00 

11 ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ 0,00 0,00 15.800,00 15.800,00 

6114 
ΤΝΟΛΟ (Ακνηβέο 
Καιιηηερλώλ) 

127.000,00 19.500,00 7.800,00 27.300,00 

6115 Ακνηβέο ινγηζηώλ 14.880,00 14.880,00 0,00 14.880,00 

1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΔΦΖΒΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6116 
ΤΝΟΛΟ (Ακνηβέο 
πγγξαθηθώλ Γηθαησκάησλ) 

6.000,00 0,00 0,00 0,00 

6117 
Ακνηβέο δηθαζηηθώλ 
επηκειεηώλ 

500,00 500,00 0,00 500,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6118 
ΤΝΟΛΟ (Ακνηβέο Μνπζηθώλ 
ζπληειεζηώλ) 

3.000,00 8.680,00 0,00 8.680,00 

6119 
Ακνηβέο Οξθσηώλ Λνγηζηώλ- 
Διεγθηώλ 

8.000,00 7.500,00 0,00 7.500,00 

1 
Ακνηβέο θελνζεηώλ-βνεζώλ 
ζθελνζεηώλ 

0,00 8.200,00 -2.800,00 5.400,00 

2 Ακνηβέο Κεηκελνγξάθσλ 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 

3 
Ακνηβέο θελνγξάθσλ-
Δλδπκαηνιόγσλ 

0,00 11.000,00 -1.000,00 10.000,00 

4 Ακνηβέο Μνπζηθώλ-πλζεηώλ 0,00 9.000,00 3.000,00 12.000,00 

5 Ακνηβέο Φσηηζηώλ 0,00 2.480,00 320,00 2.800,00 

6 Ακνηβέο ηερληθώλ ήρνπ 0,00 8.000,00 -2.000,00 6.000,00 

7 Ακνηβέο Υνξνγξάθσλ 0,00 2.500,00 -2.500,00 0,00 

8 
Ακνηβέο Video Artist 
Υξηζηνπγελληάηηθεο παξαγσγήο 

0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 

6162 
ΤΝΟΛΟ ΛΟΙΠΑ ΔΞΟΓΑ 
ΣΡΙΣΩΝ 

0,00 42.420,00 -3.330,00 39.090,00 

6201 Σαρπδξνκηθά Σέιε 800,00 800,00 0,00 800,00 

6202 Σειεθσληθά Έμνδα 3.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 

6203 Δλνίθηα- Μηζζώκαηα 12.000,00 9.800,00 7.000,00 16.800,00 

6204 
Έμνδα θσηνγξαθίζεσλ-
καγλεηνζθνπήζεσλ 

2.500,00 4.000,00 5.000,00 9.000,00 

6205 
Γαπάλε αγνξάο θαπζίκνπ 
Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 

1.500,00 0,00 0,00 0,00 

6206 
Δπηζθεπέο & πληεξήζεηο 
απηνθηλήησλ & επίπισλ 

1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6207 Γαπάλεο Καζαξηόηεηαο 1.200,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6208 
Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ 

732,00 732,00 0,00 732,00 

6209 Λνηπέο παξνρέο έθηαθηεο 1.000,00 500,00 0,00 500,00 

6210 
Αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο 
ζεάηξνπ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6235 
Μηζζώκαηα ηαηληώλ ζεξηλνύ 
θηλεκαηνγξάθνπ 

0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 

6265 

ΤΝΟΛΟ (πληήξεζε θαη 
επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ Η/Τ-ινγηζκηθώλ, 
θαζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε 
θνπζηνπκηώλ θαη ελδπκαζηώλ 
βεζηηαξίνπ) 

0,00 14.400,00 0,00 14.400,00 

6321 
Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγώλ 
απηνθηλήησλ 

900,00 500,00 0,00 500,00 



6322 
Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ 
απηνθηλήησλ 

900,00 900,00 0,00 900,00 

6323 Σέινο επηηεδεύκαηνο Υξήζεο 800,00 800,00 0,00 800,00 

6401 
Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ 
κεηαθνξηθώλ κέζσλ (θαύζηκα 
ιηπαληηθά δηόδηα θιπ) 

2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

6402 ΈΞΟΓΑ ΣΑΞΙΓΙΩΝ 3.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

1 
Έμνδα εθηόο έδξαο θαινθαηξηλή 
παξαγσγή 

10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

6403 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα εθηόο έδξαο) 10.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 

2 ΥΔΗΜΧΝΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ) 1.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

3 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.500,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

4 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ -
ΠΔΡ/ΚΟ ΦΔΣΗΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑ ΟΛΗΣΔ-
ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

6404 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα δηακνλήο 
θαιιηηερλώλ) 

7.500,00 6.000,00 -500,00 5.500,00 

1 ΥΔΗΜΧΝΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ) 1.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 1.000,00 500,00 0,00 500,00 

4 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

5 
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑ ΟΛΗΣΔ & 
ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 

7 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

0,00 0,00 1.240,00 1.240,00 

6405 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα πξνβνιήο & 
δηαθήκηζεο) 

4.000,00 16.500,00 240,00 16.740,00 

1 ΥΔΗΜΧΝΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ) 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ-
ΠΔΡΗΦ.ΦΔΣΗΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.500,00 0,00 0,00 0,00 

7 
ΔΦΖΒΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
ΦΔΣΗΒΑΛ ΓΗΑ ΟΛΗΣΔ & 
ΠΡΧΣΑΓΧΝΗΣΔ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

10 

Έμνδα εθηππώζεσλ εληύπσλ-
πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ 
παξαζηάζεσλ, αθηζώλ-
κπάλεξ,πξνγξακκάησλ 

0,00 11.200,00 -2.000,00 9.200,00 

11 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 0,00 18.700,00 0,00 18.700,00 

6406 
ΤΝΟΛΟ (Έμνδα εθηππώζεσλ 
έληππνπ & δηαθεκηζηηθνύ 
πιηθνύ) 

8.500,00 29.900,00 -2.000,00 27.900,00 

1 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΓΡΑΔΗ 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Έμνδα ππνδνρήο, θηινμελίαο θαη 
ζίηεζεο  

0,00 5.300,00 0,00 5.300,00 

3 Λνηπέο Γαπάλεο 0,00 700,00 0,00 700,00 

6407 ΤΝΟΛΟ (Έμνδα θηινμελίαο) 2.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

6408 πλδξνκέο δηάθνξεο 500,00 500,00 0,00 500,00 

6409 
Έμνδα γξαθηθήο ύιεο- 
αλαιώζηκα 

4.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 

6410 
Γηάθνξα έμνδα ζπληήξεζεο 
εμνπιηζκνύ 

2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

1 ΥΔΗΜΧΝΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ) 1.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 6.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00 



3 ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

4 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.000,00 3.000,00 -3.000,00 0,00 

6 
ΔΦΖΒΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗ 

1.000,00 2.000,00 -2.000,00 0,00 

6 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ-
ΠΔΡΗΦ.ΦΔΣΗΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6411 
ΤΝΟΛΟ (Γαπάλεο έθηαθηεο θαη 
απξόβιεπηεο δξάζεσλ) 

10.000,00 7.800,00 -4.000,00 3.800,00 

6413 Έμνδα ηζηνζειίδαο  0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 

6422 
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη 
απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ 
ππαιιήισλ 

0,00 2.000,00 1.500,00 3.500,00 

6492 

Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα 
εθηέιεζεο δηθαζηηθώλ 
απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθώλ 
πξάμεσλ 

35.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 

6515 
Ακνηβέο θαη ινηπέο πξνκήζεηεο 
ηξαπεδώλ 

0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

6710 
Φνξνινγηθά πξόζηηκα θαη 
πξνζαπμήζεηο ρξήζεο 

1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 

6720 
Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθώλ 
ηακείσλ ρξήζεο 

320,00 320,00 0,00 320,00 

1 ΥΔΗΜΧΝΑ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΚΖΝΖ) 2.000,00 5.000,00 7.000,00 12.000,00 

2 ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 3.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

3 ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

4 
ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΖ ΚΖΝΖ-
ΠΔΡΗΦ.ΦΔΣΗΒΑΛ 

1.000,00 0,00 0,00 0,00 

6 ΠΑΗΓΗΚΖ ΚΖΝΖ 1.000,00 7.000,00 -7.000,00 0,00 

7 
ΔΦΖΒΗΚΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

8 
ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΖ 
ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6801 
ΤΝΟΛΟ (θεληθά,θνζηνύκηα 
θαη πιηθά παξάζηαζεο 
εθαξκνγήο) 

9.000,00 13.000,00 6.000,00 19.000,00 

6805 
Αγνξά κεραλνγξαθηθνύ 
εμνπιηζκνύ 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 

7133 ΤΝΟΛΟ (Έπηπια ζθεύε) 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

7134 
ΤΝΟΛΟ (Ηιεθηξνληθνί 
ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά 
ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά) 

2.000,00 3.000,00 1.500,00 4.500,00 

7135 
ΤΝΟΛΟ (ινηπόο εμνπιηζκόο & 
πιηθά θαηαζθεπήο ζθεληθώλ 

0,00 8.700,00 0,00 8.700,00 

8111 
Απόδνζε θόξνπ Μηζζσηώλ 
ππεξεζηώλ 

8.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 

8113 
Απόδνζε θόξνπ εξγνιάβσλ. 
ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ 
θ.η.ι. 

12.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 

8114 
Λνηπέο Κξαηήζεηο ππέξ 
Γεκνζίνπ 

2.000,00 3.500,00 0,00 3.500,00 

8121 
Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνύο 
νξγαληζκνύο θαη Σακεία 

35.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 

821 
Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο 
εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ εληόο 
ηνπ νηθ.έηνπο 

15.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 

833 
Πιεξσκέο Οθεηιώλ 
παξειζόλησλ εηώλ 

70.000,00 45.200,00 0,00 45.200,00 

8340 
Πιεξσκέο θόξσλ δεκνζίνπ 
παξειζόλησλ εηώλ 

1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00 

90 ΤΝΟΛΟ (ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 664.232,00 823.532,00 3.210,00 826.742,00 



 
 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 
 

 

 

 

 

    

ΔΤΘΤΜΙΟ K.ΚΑΡΑΪΚΟ 
 

ΓΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΔΩΝ 

 
 



 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 
 

 

ΕΚΘΕΣΗ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ  3o 

ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 

ΠΑΡ. 9  ΑΡΘΡΟ  266 Ν. 3852/2010 

 
 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

TΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Προς 
 

ΤHN OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ   ∆ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 3o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2021»  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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

Σ χ ε τ ι κ ά, 
µε την εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού του ∆ήµου Λαµιέων έως και το 3ο 
τρίµηνο του έτους 2021, έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 
 
 
 
Κ.Α.   1 ΕΚΤΑΚΤΑ   ΕΣΟ∆Α     
 
Σηµαντική α̟όκλιση  των εισ̟ραχθέντων α̟ό τα ̟ροϋ̟ολογισθέντα έσοδα 
ε̟ιχορηγήσεων για ε̟ενδυτικές δα̟άνες ό̟ως αναφέρεται στον κωδικό 13 µε 
̟ροϋ̟ολογισµό ̟οσού 23.403.382,57  και εισ̟ραχθέντων µέχρι το   3o  
τρίµηνο του 2021  ̟οσού 3.055.148,71  ευρώ. 
 
 
Κ.Α.  2  ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
 
 Βεβαιώθηκε το µεγαλύτερο µέρος  των εσόδων χρήσης  ̟αρελθόντων 
οικονοµικών ετών.  Παρατηρείται   στο τελικό ̟οσό βεβαίωσης ̟οσό 
296.090,59   (κωδ. 2)   ενώ οι εισ̟ράξεις µέχρι και το  3o  τρίµηνο 2021  
ανήλθαν σε   158.977,13  ευρώ.  
 
 
Κ.Α .  3   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 
 
Τα εισ̟ρακτέα υ̟όλοι̟α α̟ό βεβαιωθέντα έσοδα ̟ροηγούµενων 
οικονοµικών ετών (κωδ. 32) ̟αρουσιάζουν  µικρό ̟οσοστό εισ̟ράξεων σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες βεβαιώσεις. Η α̟ό 14-04-2014 ρύθµιση του Ν. 
4257/2014  η ο̟οία ̟αρατάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 



4304/14 έως 30/10/2014  και τον Ν.4321/2015 έως 30/6/2015 καθώς και µε 
την διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών Ν.4152/2013 δεν αύξησε  
σηµαντικά  τα ̟οσοστά είσ̟ραξης λόγω της µικρής αλλά σταθερής   εισροής   
εσόδων  ̟ου οφείλεται στη ρύθµιση των χρεών. Συνεχίζεται η εισροή εσόδων  
α̟ό ̟αλιές ρυθµίσεις Ν.4257/2014 & 4321/15 καθώς και του Ν.4483/2017 
ενώ εξακολουθεί να ισχύει η διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής χρεών 
Ν.4152/2013.Ε̟ι̟λέον µε το Ν.4611/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους 
οφειλέτες για νέα ρύθµιση των χρεών τους έως 100 (εκατό) δόσεις .Παράλληλα 
µε Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου Αρ.φύλλου 145  30-09-2019 τεύχος Α 
̟αρατάθηκε η ισχύς του Ν.4611/2019 έως 31-12-2019.Σήµερα είναι σε ισχύ η 
̟άγια ρύθµιση του Ν.4646/2019. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Α̟ό την ανωτέρω έκθεση δεν ̟ροκύ̟τει ότι α̟αιτείται αναµόρφωση του 
̟ροϋ̟ολογισµού σύµφωνα µε την ̟αρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 
ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε α̟ό την ̟αρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και το 
άρθρο 39 του Ν.4257/2014. 
Συνεχίζεται η α̟οστολή ατοµικών ειδο̟οιήσεων και η κοινο̟οίηση 
οφειλετών στις ∆.Ο.Υ.  
 
 
 Τίθεται  υ̟όψη σας  η σχετική τριµηνιαία έκθεση,  και ̟αρακαλούµε 
για την έγκρισή της  . 
 
 Λαµία         14/10/2021 

 
                                                   H AN.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH 

                                                                  ∆/ΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
 
 
                                                                      ΜΠΑΛΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     



Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 3ο Τρίμηνο2021 Μεταβολή %

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.052.875,78 9.970.324,36 9.737.376,15 -2,34

1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 9.866.907,05 9.819.549,50 9.590.714,39 -2,33

2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιπές απαιτήσεις 185.968,73 150.774,86 146.661,76 -2,73

B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 18.013.887,33 16.918.252,74 16.253.604,85 -3,93

1 Ταμείο 9.292,66 6.136,55 5.055,92 -17,61

2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 18.004.594,67 16.912.116,19 16.248.548,93 -3,92

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 5.870.610,14 5.479.336,89 5.296.102,66 -3,34

1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 5.870.610,14 5.479.336,89 5.296.102,66 -3,34

2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.514.174,77 2.224.544,44 1.951.479,26 -12,28

1 Προμηθευτές 1.250.180,09 1.806.068,62 1.572.171,59 -12,95

2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 153.345,22 62.042,51 84.302,19 35,88

3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 358,66 205.069,69 191.482,58 -6,63

4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 110.290,80 151.363,62 103.522,90 -31,61

Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

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

2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ



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

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

0 Τακτικά έσοδα 16.704.583,00 13.071.044,13 78,25 12.953.187,07 77,54 99,10

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 215.824,00 106.327,25 49,27 42.970,52 19,91 40,41

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 170.000,00 126.733,83 74,55 126.733,83 74,55 100,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.502.500,00 4.486.360,56 81,53 4.486.360,56 81,53 100,00

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.140.400,00 872.089,32 76,47 817.588,99 71,69 93,75

05 Φόροι και εισφορές 465.500,00 436.194,98 93,70 436.194,98 93,70 100,00

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 9.023.769,00 7.026.341,88 77,86 7.026.341,88 77,86 100,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 186.590,00 16.996,31 9,11 16.996,31 9,11 100,00

1 Έκτακτα έσοδα 26.003.936,88 4.340.766,87 16,69 4.322.475,77 16,62 99,58

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

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1.516.560,00 520.831,15 34,34 520.831,15 34,34 100,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 23.403.382,57 3.055.148,71 13,05 3.055.148,71 13,05 100,00

14 Δωρεές - κληρονομίες - κληροδοσίες 220.874,31 20.052,74 9,08 20.052,74 9,08 100,00

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 630.500,00 548.370,97 86,97 532.582,47 84,47 97,12

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 232.620,00 196.363,30 84,41 193.860,70 83,34 98,73

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 185.500,00 296.090,59 159,62 158.977,13 85,70 53,69

21 Τακτικά έσοδα 168.500,00 191.548,90 113,68 124.329,34 73,79 64,91

22 Έκτακτα έσοδα 17.000,00 104.541,69 614,95 34.647,79 203,81 33,14

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 9.968.117,13 9.175.934,79 92,05 270.771,94 2,72 2,95

31 Εισπράξεις από δάνεια 513.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 9.454.617,13 9.175.934,79 97,05 270.771,94 2,86 2,95

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 5.931.543,20 3.949.843,76 66,59 3.949.843,76 66,59 100,00

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου 3.726.000,00 2.943.295,29 78,99 2.943.295,29 78,99 100,00

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 91.000,00 14.464,93 15,90 14.464,93 15,90 100,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 18.130.135,21 18.130.135,21 100,00 18.130.135,21 100,00 100,00

Σύνολα εσόδων 76.923.815,42 48.963.815,35 63,65 39.785.390,88 51,72 81,25

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021



ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2021 

Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα %

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 31.823.201,95 27.169.381,09 85,38 16.713.349,40 52,52 16.313.299,94 15.557.054,32 48,89 93,08

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 10.427.524,00 9.870.005,28 94,65 7.363.688,88 70,62 7.350.971,89 6.974.143,29 66,88 94,71

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.451.990,98 1.801.498,59 73,47 902.934,76 36,82 816.244,78 759.131,63 30,96 84,07

62 Παροχές τρίτων 5.357.057,73 4.858.220,90 90,69 3.722.162,22 69,48 3.599.323,36 3.379.950,68 63,09 90,81

63 Φόροι - Τέλη 175.500,00 115.440,61 65,78 45.431,62 25,89 45.431,62 45.431,62 25,89 100,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 4.136.876,83 2.981.104,64 72,06 335.840,85 8,12 279.150,84 274.099,92 6,63 81,62

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.052.801,24 1.007.000,00 95,65 593.864,49 56,41 593.864,49 593.859,99 56,41 100,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 3.825.052,31 3.365.203,17 87,98 1.624.957,72 42,48 1.503.844,10 1.432.062,58 37,44 88,13

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4.396.398,86 3.170.907,90 72,13 2.124.468,86 48,32 2.124.468,86 2.098.374,61 47,73 98,77

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

7 Επενδύσεις 30.641.760,13 20.134.010,67 65,71 4.081.297,44 13,32 4.174.611,87 3.865.304,49 12,61 94,71

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.582.916,85 3.526.198,39 63,16 1.005.931,06 18,02 976.027,09 974.487,09 17,45 96,87

73 Έργα 23.853.416,05 15.912.669,91 66,71 2.633.977,84 11,04 2.767.519,43 2.459.752,05 10,31 93,39

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 733.827,23 273.142,37 37,22 39.388,54 5,37 29.065,35 29.065,35 3,96 73,79

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 471.600,00 422.000,00 89,48 402.000,00 85,24 402.000,00 402.000,00 85,24 100,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 14.453.457,87 4.876.705,27 33,74 4.318.450,32 29,88 4.117.176,38 4.104.511,76 28,40 95,05

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.078.990,02 1.064.507,65 98,66 991.786,41 91,92 991.270,94 978.622,94 90,70 98,67

82 Αποδόσεις 4.401.942,00 3.812.197,62 86,60 3.326.663,91 75,57 3.125.905,44 3.125.888,82 71,01 93,96

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

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 8.972.525,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Αποθεματικό 5.395,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα δαπανών 76.923.815,42 52.180.097,03 67,83 25.113.097,16 32,65 24.605.088,19 23.526.870,57 30,58 93,68

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/ 2021-30/9/2021



            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ   ΛΑΜΙΑ,  14-10-2021 

 
ΔΗΖΓΖΖ 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΛΑΜΗΔΩΝ 

 

Θέμα: ‘Εγκριση δαπανών ποσ πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή 

των Προέδρων των Κοινοτήτων έτοσς 2021 

 
Με ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/06, ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα 

θαηαλνκήο ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο κεηαμύ ησλ δεκνηηθώλ θαη ηνπηθώλ 

δηακεξηζκάησλ.  

Σύκθσλα δε κε ηελ παξ. 5.γ ηνπ άξζξνπ 129 «Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τνπηθνύ 

Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ» ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, πιεξσκέο 

κε ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή ελεξγεί ν πξόεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηνπηθνύ 

δηακεξίζκαηνο. (ΥΠΔΣΓΓΑ εγθ.32/22168/20.04.2007) 

Λακβάλνληαο ππόςε: 

 Τελ αξηζ. 97/16-02-2021  απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηε 

ζύζηαζε ηεο  πάγηαο πξνθαηαβνιήο θαη ηνλ νξηζκό δηαρεηξηζηώλ απηήο  

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) 

 Τελ ππ’ αξηζκ. 62038/05.09.2019 (ΦΔΚ 3440/11.09.2019 ηεύρνο B’) 

απόθαζε ηνπ  ΥΠ.ΔΣ. πνπ εθδόζεθε θαη' εμνπζηνδόηεζε ηεο παξ.8 ηνπ 

άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/10. 

 Τν άξζξν 35 Β.Γ. 17-5/15-6-59  

 Τελ πεξίπη.ε παξ.1 άξζξν 58 Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ 

παξ.1 ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν.4555/18 

 ηα ππνβιεζέληα από ηνπο Πξνέδξνπο (ππνιόγνπο) δηθαηνινγεηηθά ησλ 

δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηεο  παγίαο  πξνθαηαβνιήο  

ΠΡΟΣΕΙΝΕΣΑΙ  
1. Η έγθξηζε ησλ δαπαλώλ πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηεο  παγίαο  πξνθαηαβνιήο 

2. H έθδνζε ηζόπνζσλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, επ' νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ 

δηθαηνύρσλ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή 

έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ παγία πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ, γηα ηνπο 

θάησζη θσδηθνύο αξηζκνύο όπσο ζηελ παξαθάησ θαηάζηαζε: 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΛΤΠΣΟΜΔΝΔ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΓΗΑ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ΣΩΝ ΠΡΟΔΓΡΩΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ 
ΔΣΟ 2021 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΑΜΗΑ 
 Υ.Δ. 347 

  ΠΟΟ   8.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ ΚΟΗΝ.ΛΑΜΗΑ 82 29/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 

2 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ ΚΟΗΝ.ΛΑΜΗΑ 83 30/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004348
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004304
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004304
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/7213_2007-ypesdda-egk32-22168-20-4-07.doc


3 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ ΚΟΗΝ.ΛΑΜΗΑ 84 31/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 124,00€ 

4 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ ΣΟ Γ.Γ. 

ΛΑΜΗΔΧΝ 260 20/9/2021 
ΝΣΟΤΒΑ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 496,00€ 

 
ΤΝΟΛΟ 

   
992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΔΓ.ΒΡΤΖ 
-  Υ.Δ.369 

ΠΟΟ   2.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑ & 
ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ.ΜΔΓ.ΒΡΤΖ 712 20/7/2021 

ΚΑΡΒΟΤΝΖ 
ΜΗΛΣΟ 496,00€ 

2 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ ΣΟ Γ.Γ. 

ΜΔΓ.ΒΡΤΖ 262 27/9/2021 
ΝΣΟΤΒΑ 
ΒΑΗΛΔΗΟ 496,00€ 

 
ΤΝΟΛΟ 

   
992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΤΠΑΣΖ-  
Υ.Δ.392  ΠΟΟ   2.000,00€    

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ 

Σ.Κ.ΤΠΑΣΖ 13 5/7/2021 
ΗΑΗΑΚΟ 
ΑΝΔΣΖ 496,00€ 

2 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ-

ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ Σ.Κ.ΤΠΑΣΖ 322 12/8/2021 
ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΡΧΜΑΝΑ 496,00€ 

3 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Σ.Κ.ΤΠΑΣΖ 76 15/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 

4 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Σ.Κ.ΤΠΑΣΖ 77 16/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 

5 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Σ.Κ.ΤΠΑΣΖ 78 17-7-2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 124,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.488,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΖΡΑΚΛΔΗΑ Υ.Δ.356  

ΠΟΟ 2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑ & 
ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ. ΖΡΑΚΛΔΗΑ 692 16/5/2021 

ΚΑΡΒΟΤΝΖ 
ΜΗΛΣΟ 496,00€ 

2 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΑΠΟΚΛΑΓΧΖ 

Σ.Κ. ΖΡΑΚΛΔΗΑ 630 22/5/2021 
ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΜΔΞΗΑΣΩΝ Υ.Δ.385  

ΠΟΟ 2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΜΔΞΑΗΣΧΝ 17 3/8/2021 
ΗΑΗΑΚΟ 
ΑΝΔΣΖ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ Υ.Δ.365  

ΠΟΟ 1.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ. 

ΥΧΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 97 1/8/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 496,00€ 

2 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ. 

ΥΧΡΟΤ Σ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΟΤ 180 19/7/2021 
ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 



ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΓΑΜΑΣΑ Υ.Δ.352  

ΠΟΟ 2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘ/ΜΟΤ & 
ΓΗΑΜ.ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΓΑΜΑΣΑ 442 9/7/2021 

ΠΑΡΖΓΟΡΖ-
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟ

Τ ΟΦΗΑ 496,00€ 

2 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ & 
ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΓΡΑΤΛΑΚΧΝ 

Σ.Κ.ΓΑΜΑΣΑ 443 12/7/2021 

ΠΑΡΖΓΟΡΖ-
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟ

Τ ΟΦΗΑ 496,00€ 

3 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΠΛΑΣΔΗΧΝ & 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΓΑΜΑΣΑ 441 5/7/2021 

ΠΑΡΖΓΟΡΖ-
ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟ

Τ ΟΦΗΑ 496,00€ 

4 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ & 

ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ.ΓΑΜΑΣΑ 616 23/4/2021 
ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.984,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΩΡΗΟΤ-  

Υ.Δ.355  ΠΟΟ   1.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 

Σ.Κ.ΔΛΔΤΘΔΡΟΥΧΡΗΟΤ 15 1/8/2021 
ΗΑΗΑΚΟ 
ΑΝΔΣΖ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΦΡΑΝΣΕΖ  -  
Υ.Δ.370  ΠΟΟ  2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ. 
ΥΧΡΟΤ Σ.Κ.ΦΡΑΝΣΕΖ 183 28/7/2021 

ΘΔΟΓΧΡΟ 
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΓΔΛΦΗΝΟΤ-  
Υ.Δ.353  ΠΟΟ   1.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 

Σ.Κ.ΓΔΛΦΗΝΟΤ 94 27/7/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 248,00€ 

2 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 

Σ.Κ.ΓΔΛΦΗΝΟΤ 95 28/7/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 248,00€ 

3 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΓΔΛΦΗΝΟΤ 636 9/8/2021 
ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΚΩΣΑΛΔΞΗΟΤ- Υ.Δ.367  

ΠΟΟ   2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 

Σ.Κ.ΚΧΣΑΛΔΞΗΟΤ 18 4/8/2021 
ΗΑΗΑΚΟ 
ΑΝΔΣΖ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΤΓΑΡΗΑ  
Υ.Δ.368  ΠΟΟ   2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΚΟΠΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ-
ΥΛΧΡΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ 

ΓΔΝΣΡΧΝ  Σ.Κ. ΛΤΓΑΡΗΑ 3 10/8/2021 
ΔΤΘΤΜΗΟΤ 

ΜΑΡΗΑ 496,00€ 



2 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ Δ ΓΡΟΜΟΤ & 

ΓΗΑΜ.ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 
Σ.Κ.ΛΤΓΑΡΗΑ 15 11/8/2021 

ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟ
Τ ΗΧΑΝΝΖ 496,00€ 

3 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΑΠΟΦΗΛΧΖ 
& ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ & 
ΓΗΑΜ.ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΛΤΓΑΡΗΑ 50 25/8/2021 
ΑΡΜΤΡΗΧΣΖ 

ΜΟΝ ΗΚΔ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.488,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
Λ. ΤΠΑΣΖ Υ.Δ.383  

ΠΟΟ 2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΑΠΟΚΛΑΓΧΖ 

Σ.Κ.Λ.ΤΠΑΣΖ 631 23/5/2021 
ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

2 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ & 

ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ.Λ.ΤΠΑΣΖ 691 15/5/2021 
ΚΑΡΒΟΤΝΖ 

ΜΗΛΣΟ 496,00€ 

3 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ 

Σ.Κ.Λ.ΤΠΑΣΖ 14 5/7/2021 
ΗΑΗΑΚΟ 
ΑΝΔΣΖ 496,00€ 

4 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Λ. ΤΠΑΣΖ 81 20/7/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 124,00€ 

5 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Λ. ΤΠΑΣΖ 80 19/7/2021 

ΘΧΜΑ 
ΚΑΝΣΕΟ 

186,00€ 

6 ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Λ. ΤΠΑΣΖ 79 18/7/2021 

ΘΧΜΑ 
ΚΑΝΣΕΟ 

186,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.984,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΚΟΜΜΑΣΟ   Υ.Δ.366  

ΠΟΟ   2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΚΟΠΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ-
ΥΛΧΡΑ ΚΛΑΓΔΜΑΣΑ 

ΓΔΝΣΡΧΝ Σ.Κ.ΚΟΜΜΑΣΟ 2 3/8/2021 
ΔΤΘΤΜΗΟΤ 

ΜΑΡΗΑ 496,00€ 

2 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ Δ ΓΡΟΜΟΤ & 
ΓΗΑΜΟΡΦ.ΚΟΗΝ ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΚΟΜΜΑΣΟ 14 30/7/2021 
ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟ

Τ ΗΧΑΝΝΖ 496,00 

3 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ. ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΚΟΜΜΑΣΟ 244 20/8/2021 
ΑΡΓΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

4 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΚΟΜΜΑΣΟ 29 8/9/2021 
ΞΔΦΛΟΤΓΑ 

ΑΒΒΑ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.984,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΤΡΦΑΚΑ- 
Υ.Δ.375  ΠΟΟ   2.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΑΠΟΚΛΑΓΧΖ 
ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ.ΣΤΡΦΑΚΑ 621 28/4/2021 

ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

2 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΗΑ ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ  

241 29/7/2021 
ΑΡΓΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 186,00€ 

3 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΗΑ ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ 

242 2/8/2021 
ΑΡΓΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 186,00€ 

4 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΗΑ ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ 

243 3/8/2021 
ΑΡΓΤΡΖ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ 124,00€ 

5 

ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 
Γ.Γ.ΣΤΡΦΑΚΑ 

72 25/6/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 

6 

ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 
Γ.Γ.ΣΤΡΦΑΚΑ 

73 26/6/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 186,00€ 



7 

ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 
Γ.Γ.ΣΤΡΦΑΚΑ 

74 27/6/2021 
ΘΧΜΑ 

ΚΑΝΣΕΟ 124,00€ 

8 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΚΛΑΓΔΜΑ & 
ΚΑΘ/ΣΔ Σ.Κ.ΣΤΡΦΑΚΑ 

678 22/4/2021 
ΚΑΡΒΟΤΝΖ 

ΜΗΛΣΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.984,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΤΡΟΤ - 
Υ.Δ.349  ΠΟΟ  4.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ. 
ΥΧΡΟΤ Σ.Κ. ΣΑΤΡΟΤ 101 31/8/2021 

ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ
 ΓΔΧΡΓΗΟ 496,00€ 

2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ. 
ΥΧΡΟΤ Σ.Κ. ΣΑΤΡΟΤ 

179 16/7/2021 
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΘΔΡΜΟΠΤΛΩΝ - Υ.Δ. 364 

  ΠΟΟ  1.000,00€    Κ.Α.  Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ.ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 
ΔΠΩΝΤΜΗΑ 

ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 129 10/9/2021 
ΣΟΤΚΑΛΑΓΔΛΖ 

ΔΤΘΤΜΗΑ 496,00€ 

2 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ  

128 31/8/2021 
ΣΟΤΚΑΛΑΓΔΛΖ 

ΔΤΘΤΜΗΑ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΑΡΓΤΡΟΥΩΡΗΟΤ -  Υ.Δ.377   

ΠΟΟ   1.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ Σ.Κ. 
ΑΡΓΤΡΟΥΧΡΗΟΤ 323 12/8/2021 

ΝΗΚΟΛΑΟ 
ΡΧΜΑΝΑ 

 
310,00€ 

2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ & 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

ΑΡΓΤΡΟΥΧΡΗΟΤ 102 9/9/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    806,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΝΔΟΤ 
ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ -  Υ.Δ.359   

ΠΟΟ   2.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ-ΚΟΠΖ 
ΥΟΡΣΧΝ & ΚΑΘΑΡΗΜΟ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ Γ.Κ.ΝΔΟΤ 

ΚΡΗΚΔΛΟΤ 325 27/7/2021 

ΑΚΡΗΓΑ Γ.-
ΑΝΑΣΑΗΟΤ 

Γ.ΟΔ 496,00€ 

2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ Γ.Κ.ΝΔΟΤ 

ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ 186 10/9/2021 
ΘΔΟΓΧΡΟ 

ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 496,00€ 

3 

ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ-
ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΟΠΖ 

ΥΟΡΣΧΝ Δ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 
Γ.Κ.ΝΔΟΤ ΚΡΗΚΔΛΛΟΤ 328 1/9/2021 

ΡΧΜΑΝΑ 
ΝΗΚΟΛΑΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.488,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΑΣΑΝΗΑ 
  Υ.Δ.380   

ΠΟΟ   1.000,00€ 
   

Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ-
ΑΠΟΚΛΑΓΧΔΗ 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΑΘ/ΣΔ 
Σ.Κ.ΚΑΣΑΝΗΑ 16 31/8/2021 

ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟ
Τ ΗΧΑΝΝΖ 496,00€ 



2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 
Σ.Κ.ΚΑΣΑΝΗΑ 
(ΚΑΠΝΟΥΧΡΗ) 67 22/9/2021 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ 
ΗΧΑΝΝΖ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 
ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 

  Υ.Δ.373   
ΠΟΟ   2.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΑΘ/ΣΔ 

Σ.Κ.ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 722 2/8/2021 
ΚΑΡΒΟΤΝΖ 

ΜΗΛΣΟ 496,00€ 

2 

ΑΠΟΦΗΛΧΖ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 

Σ.Κ.ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 16 22/7/2021 
ΣΑΗΚΟΤΡΑ 
ΓΖΜΖΣΡΗΟ 496,00€ 

3 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 

Σ.Κ.ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 178 14/7/2021 
ΑΛΔΞΟΠΟΤΛΟ 

ΘΔΟΓΧΡΟ 496,00€ 

4 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΥΟΡΣΧΝ Σ.Κ. 

ΛΔΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 100 24/9/2021 ΓΔΧΓΟΜΖ ΑΣΔ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    1.984,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΠΤΡΓΟΤ ΤΠΑΣΖ 

  Υ.Δ.389   
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 32 8/6/2021 
ΣΑΞΗΑΡΥΖ 

ΚΑΡΠΟΤΕΖ 124,00€ 

2 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 31 7/6/2021 
ΣΑΞΗΑΡΥΖ 

ΚΑΡΠΟΤΕΖ 186,00€ 

3 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ ΥΧΡΧΝ 30 4/6/2021 
ΣΑΞΗΑΡΥΖ 

ΚΑΡΠΟΤΕΖ 186,00€ 

4 ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ ΥΧΡΧΝ 28 6/7/2021 
ΠΑΠΟΤΣΟΠΟΤ

ΛΟ ΦΧΣΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΒΑΡΓΑΣΩΝ 

  Υ.Δ.350 
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ-
ΑΠΟΚΛΑΓΧΔΗ-

ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΑΘ/ΣΔ 
Γ.Κ.ΒΑΡΓΑΣΧΝ 17 1/9/2021 

ΠΑΠΑΠΟΣΟΛΟ
Τ ΗΧΑΝΝΖ 496,00€ 

2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 
Σ.Κ.ΒΑΡΓΑΣΧΝ 1 2/10/2021 

ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ 
ΠΤΡΗΓΧΝ 434,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    930,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΚΟΤΜΑΡΗΣΗΟΤ 

  Υ.Δ.357 
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ & ΚΟΠΖΥ 

ΥΟΡΣΧΝ & ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Κ.ΚΟΤΜΑΡΗΣΗΟΤ 50 3/8/2021 
ΓΚΛΑΒΑ 
ΓΔΧΡΓΗΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΒΑΗΛΗΚΩΝ 

  Υ.Δ.378 
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 



Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 

ΚΛΑΓΔΜΑ ΓΔΝΣΡΧΝ & 
ΑΠΟΦΗΛΧΖ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

Σ.Κ.ΒΑΗΛΗΚΧΝ 46 25/9/2021 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΓΑΜΑΚΟ 310,00€ 

2 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ & ΚΟΠΖ 

ΥΟΡΣΧΝ Σ.Κ.ΒΑΗΛΗΚΧΝ 44 22/9/2021 
ΓΔΧΡΓΗΟ 

ΑΓΑΜΑΚΟ 372,00€ 

3 

ΚΑΘΑΡΗΜΟ-ΑΠΟΦΗΛΧΖ 
ΠΔΘΚΟΓΑΟΤ-

ΠΛΑΣΑΝΟΓΑΟΤ 
Σ.Κ.ΒΑΗΛΗΚΧΝ 47 29-9-2021 

ΓΔΧΡΓΗΟ 
ΑΓΑΜΑΚΟ 310,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ 

  Υ.Δ.374 
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 

Γ.Γ.ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ 103 28/9/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 186,00€ 

2 

ΚΟΠΖ ΥΟΡΣΧΝ Δ 
ΚΟΗΝ.ΥΧΡΟΤ 

ΚΟΗΝ.ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ 2 5/10/2021 
ΠΑΠΑΝΣΧΝΖ 

ΠΤΡΓΧΝ 496,00€ 

3 
ΥΟΡΣΟΚΟΠΖ 

Γ.Γ.ΜΟΥΟΚΑΡΤΑ 105 29/9/2021 
ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ

 ΓΔΧΡΓΗΟ 310,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    992,00€ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ  
ΤΚΑ 

  Υ.Δ.391 
ΠΟΟ   1.000,00€ 

   
Κ.Α. Π/Τ  -  35.6262.0020 

Α/Α ΑΗΣΗΟΛΟΓΖΖ ΓΑΠΑΝΖ ΑΡ. ΣΗΜ ΖΜ/ΝΗΑ 

ΔΠΩΝΤΜΗΑ/ΟΝΟ
Μ/ΜΟ 

ΓΗΥΑΗΟΤΥΟΤ ΠΟΟ 

1 
ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΟΗΝ.ΥΧΡΧΝ 

ΚΟΗΝ.ΤΚΑ 88 15/9/2021 
ΚΑΣΑΝΟ 
ΥΡΖΣΟ 496,00€ 

 ΤΝΟΛΟ    496,00€ 

  

  

Λαμία  14-10-2021 
Ο σςντάξαρ 

Λαμία  14-10-2021 
Ο Πποϊστάμενορ Σμήματορ 

Λαμία  14-10-2021 
Ζ Αναπληπώτπια 

Πποϊστάμενη τηρ Γ/νσηρ 

 
 
 
 
 
 

  

   

ΛΑΜΙΑ …………………………………… 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 

 
ΑΠΟΦΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΛΑΜΙΑ  ………………………………………. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
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Λαμία,  8 / 10 / 2021 

Αριθμ. πρωτ.  41010 

 

ΠΡΟΣ :  

Οικονομική Επιτροπή   

Δήμου Λαμιέων  

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους 

του Δήμου τέλους 2%» 

 

Ι. 1. Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κάτοικος Λαμίας, οδός 

Σαρανταπόρου , αρ. 19 (Α.Φ.Μ. : 053468452/Δ.Ο.Υ. Λαμίας), διατηρεί και εκμεταλλεύεται 

στην περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων και επί της οδού Όθωνος, αρ. 10, όπου ισχύει το 

σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιχείρηση «ΚΑΦΕ - 

ΜΠΑΡ» (σχ. η με αρ. πρωτ. 29564/29-7-2003 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας). 

Μετά από έλεγχο, που διενεργήθηκε από αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, 

διαπιστώθηκε ότι με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. οικονομικής χρήσης των ετών 

2003, 2004, 2005 και 2006 δήλωσε ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση της 

επιχείρησής του και δεν κατέβαλε τέλος 2% για τα έτη αυτά (σχ. από 14-4-2008 έκθεση 

ελέγχου). Έτσι, έγινε εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

οικονομικού έτους 2008  τέλους 2% ποσού 4.747,14 ευρώ. Από το ποσό αυτό, σύμφωνα 

με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει 

καταβληθεί ποσοστό 15%, ήτοι ποσό 712,07 ευρώ βάσει της υπ’ αριθ. 42/2009 απόφασης 

του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε επί της από 18-7-

2008 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του Σεραφείμ Γεωργίου του Στεφάνου κατά : 1. Του 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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Δήμου Λαμιέων, 2. Της υπ’ αριθ. 61/2008 φορολογικής εγγραφής του στο βεβαιωτικό 

κατάλογο του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2008 κ.λ.π. 

2. Με την με αριθ. κατ. ΠΡ218/8-10-2008 προσφυγή του στο Μονομελές 

Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, ο προσφεύγων ζήτησε να ακυρωθούν, εξαφανισθούν, 

άλλως μεταρρυθμιστούν η υπ’ αριθ. 61/2008 φορολογική εγγραφή του στο βεβαιωτικό 

κατάλογο του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2008, για δημοτικό τέλος 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των οικονομικών χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006 συνολικού 

ύψους 4.747,14 ευρώ, η συγκοινοποιούμενη με το απόσπασμα εγγραφής από 14-4-2008 

έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη του 

Δήμου Λαμιέων, για την οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα δικαστική απόφαση, καθώς 

η συζήτηση της εν λόγω προσφυγής έχει προσδιοριστεί – μετά από αναβολές – για τη 

δικάσιμο της 7-10-2021. 

3. Με την με αριθ. πρωτ. 39720/1-10-2021 αίτησή του προς το Δήμο Λαμιέων 

ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί συμβιβαστικά – 

εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτού και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Ειδικότερα, ο Δήμος 

Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της άνω φορολογικής 

εγγραφής του, σύμφωνα με το αιτιολογικό σχετικών αποφάσεων του Διοικητικών 

Δικαστηρίων. Ακόμη, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά του, δηλώνει ότι θα 

παραιτηθεί τόσο του δικογράφου της άνω προσφυγής του, καθώς και από τη διεκδίκηση 

για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στον Δήμο 

Λαμιέων για την αιτία αυτή.  

ΙΙ. 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του Δήμου Λαμιέων, που 

υπάγονται στο ένδικο δημοτικό τέλος 2% ή 5%, έχουν προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων με κύριο λόγο την παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, 

όταν από συμπεριφορά του Δήμου Λαμιέων, εκδηλωθείσα με θετικές ενέργειες, 

δημιουργήθηκε σ’ εκείνους - φορολογούμενους σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση 

ότι, δεν υπόκεινται στο φόρο αυτό,  με συνέπεια να μην τον επιρρίπτουν στην 

κατανάλωση, ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός εις βάρος 

τους φόρου για παρελθόντα  χρόνο,  εφόσον  η  φορολογική  αυτή  επιβάρυνση  θα  

μπορούσε, να  θέσει  σε κίνδυνο  την  οικονομική  σταθερότητα και βιωσιμότητα των  

επιχειρήσεών τους.  

Ειδικότερα, επικαλούνται την υπ’ αριθ. 308/14-5-2003 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να καταργηθεί 
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το δημοτικό τέλος 2% και να διαγραφεί από τους καταλόγους…», η οποία ουδέποτε 

προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή  ανακλήθηκε. 

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων της Υπηρεσίας μας, οι 

εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων για το δημοτικό τέλος 2% ή 

5% που αφορούσαν τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, έγιναν με 

τις επίδικες αναδρομικές εγγραφές τα έτη 2008, 2009 και 2010 κατόπιν εκθέσεων ελέγχων 

των αρμοδίων οργάνων κατά τα ίδια έτη. 

3. Με τις προσφυγές τους ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, οι επαγγελματίες 

ισχυρίζονται  ότι : 

α) από το έτος 2003 μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών 

εγγραφών τα έτη 2008. 2009 και 2010, ουδέποτε περιελήφθησαν στους εκάστοτε 

ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την 

είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% ή 5%,  

β) τους χορηγούνταν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες 

πιστοποιητικά περί μη οφειλής στον Δήμο Λαμιέων, για τη χορήγηση ή την ανανέωση 

αδειών (λειτουργίας, χρήσης μουσικών οργάνων κ.λ.π.) μόνον με ρύθμιση ή πληρωμή 

λοιπών οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, 

παράβολα για χορήγηση αδειών κ.λ.π.), χωρίς καθόλου να υπολογίζουν στις οφειλές 

προς τον Δήμο Λαμιέων, ούτε να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά από επιβολή του 

επιδίκου δημοτικού τέλους 2%.  

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ αρμόδια για χορήγηση 

στοιχείων είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  

γ) Τέλος, ισχυρίζονται ότι λόγω της βαθύτατης οικονομικής κρίσης ο 

καταλογισμός αυτός για τα παρελθόντα έτη, λόγω του τεράστιου συνολικού ύψους των 

αναδρομικά επιβληθέντων τελών σε σχέση με τη δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα 

θέσει μετά βεβαιότητας σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα  και εν τέλει τη 

βιωσιμότητά τους. 

ΙIΙ. 1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 3 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019), το άρθρο 10 ν .4625/2019 (ΦΕΚ Α΄ 

139/31-8-2019), το άρθρο 177 ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30-10-2019), το άρθρο 10 παρ. 

4 ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11-3-2020), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12.10.2020) ορίζεται ότι : « 1. Η οικονομική επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 
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γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : ……… ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις 

διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και 

των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει τον 

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, 

τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται 

συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, 

εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε 

μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση 

ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση 

ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον 

προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του δήμου. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 

λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται 

ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα 

ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο….…». 

Με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται στους δήμους η αρμοδιότητα να συνάπτουν 

εξώδικους συμβιβασμούς, ήτοι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους, 

προκειμένου να επέλθει επίλυση μίας έριδας ή μίας αβεβαιότητας όσον αφορά κάποια 

έννομη σχέση (άρθρο 871 ΑΚ), με αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς όμως την επίβλεψη και 

τις εγγυήσεις δικαιοδοτικού οργάνου (ΕΣ Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών 

VII  ΤΜ. Πράξη149/2019, 86/2018 κ.α.). 

2. Στην αριθ. οικ. 45351/12-11-2013 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με θέμα «Εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών» σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι : «O εξώδικος συμβιβασμός 

προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η 

ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του δήμου 

εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της οικονομικής 

επιτροπής/δημοτικού συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή 

«ενθάρρυνσης») προς τον δήμο από άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη 

λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και 

πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του δήμου, 

προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώδικο 

συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο 

συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στον διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον 
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ίδιο το δήμο και στο δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς : Η δικαστική επίλυση της διαφοράς 

είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική 

επιβάρυνση του δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη 

του δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, 

ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων 

κερδών ή/και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η 

έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ 

μέρους του δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί 

άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, ν. 3463/2006), στην οποία ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους 

περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση 

του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την πάροδο 

μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτόν 

προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός 

απονομής δικαιοσύνης... .». 

3. Περαιτέρω, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η ατομική διοικητική 

πράξη, από την έναρξη της ισχύος της και για όσο διάστημα ισχύει, έως ότου ακυρωθεί 

δικαστικά ή ανακληθεί, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν 

νομικές πλημμέλειες. Αυτό ισχύει και αν ακόμη η πράξη πάσχει από παρανομία και την 

καλύπτει έως ότου αυτή ακυρωθεί δικαστικά. Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων 

αφορά τόσο τις κανονιστικές όσο και τις ατομικές διοικητικές πράξεις και συνίσταται στο 

ότι η συμπεριφορά που καθορίζει (η ενέργεια ή η παράλειψη που επιτάσσει) και 

γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι το χωρίς άλλο υποχρεωτική, δηλαδή 

εκτελείται χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

προηγούμενης δικαστικής απόφασης. Πρόκειται για προνόμιο της δημόσιας διοίκησης 

που συνίσταται στη δυνατότητα της να ενεργεί αυτεπαγγέλτως. Το χαρακτηριστικό αυτό 

της διοικητικής πράξης αποτελεί συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας 

κανόνας δικαίου, ενώ η εκτελεστότητα αφορά τόσο τη Δημόσια Διοίκηση και τα όργανά της 

όσο και τους διοικουμένους.  

4. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κρίνει  

σχετικά με την επιβολή φόρου επιρριπτομένου στην κατανάλωση, όπως και το εν λόγω 

ένδικο τέλος του ν. 2539/1997, πως όταν από συμπεριφορά της Διοικήσεως, εκδηλωθείσα 

με θετικές ενέργειες των οργάνων της και όχι απλώς η αδράνειά τους, δημιουργούν επί 
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μακρό χρονικό διάστημα στο διοικούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση για την 

έλλειψη φορολογικής ή ασφαλιστικής υποχρέωσής του, δεν είναι επιτρεπτή από τις αρχές 

της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, η αναδρομική επιβολή της, 

για το χρονικό διάστημα για το οποίο δημιουργήθηκε σ` αυτόν η εν λόγω εύλογη 

πεποίθηση, εφόσον αυτή θα μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες σε κάθε περίπτωση 

συνθήκες, να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα (βλ. ΣτΕ 8/2016, 

2828/2016, 2582/2015, adhoc 791/1994 κ.α. 4064/2013,232/2012, 1345/2008 7μ., 

1046/2006, 4227/1998, 1479/1995 7μ., 1183/1989 πρβλ. και ΔΕΕ 10.12.2015, C-427/14, 

ECLI:EU:C:2015:803, ..., σκέψη 44, ΔΕΕ 16.3.2017, C-47/2016, .......... σκ. 28, ΔΕΕ 

18.10.2007, C-173/06, .....σκ. 31 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). 

5. Όσο αφορά τον Δήμο μας, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με τις υπ΄ αριθ. 

Α16/2020 και Α259/2020 αποφάσεις του, κατόπιν σχετικών εφέσεων, κρίνοντας 

τελεσίδικα επί προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας εξαφάνισε τις πρωτόδικες 

αποφάσεις και ακύρωσε φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου Λαμιέων τέλους 2% και οικονομικού έτους 2008 (χρήση ετών 2003 έως και 2006),  

με την αιτιολογία ότι ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των 

επιχειρηματιών είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων και το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, με την υπ΄ αριθ. 430/2020 απόφαση του, έκανε δεκτή προσφυγή (όμοια)  

επιχείρησης του Δήμου μας και ακύρωσε εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του 

Δήμου Λαμιέων έτους 2008, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. 

ΙV. 1. Η προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 308/2003 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία αποφασίσθηκε «…να καταργηθεί το 

δημοτικό τέλος 2% και να διαγραφεί από τους καταλόγους…», ουδέποτε προσβλήθηκε, 

ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε και ως εκ τούτου παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, 

ανεξάρτητα από τυχόν νομικές πλημμέλειες.  Ακολούθως, οι αρμόδιες υπηρεσίες 

στηριζόμενες στην απόφαση αυτή, από το έτος 2003 μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων 

φορολογικών εγγραφών τα έτη 2008, 2009 και 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών : α) δεν συμπεριελάμβαναν στους εκάστοτε 

ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την 

είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% ή 5%, β) χορηγούσαν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως 

τους επαγγελματίες πιστοποιητικά περί μη οφειλής στον Δήμο Λαμιέων, για τη χορήγηση 

ή την ανανέωση αδειών (λειτουργίας, χρήσης μουσικών οργάνων κ.λ.π.) μόνον με 
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ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη 

κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για χορήγηση αδειών κ.λ.π.), χωρίς καθόλου να 

υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο Λαμιέων ούτε να χρεώνουν και να καταλογίζουν 

ποσά από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2%.  

2.  Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δεχόμενες τις προσφυγές και ακυρώνοντας τις 

φορολογικές εγγραφές για το ένδικο τέλος, στηρίχθηκε στα ανωτέρω πραγματικά 

δεδομένα και έκρινε ότι, ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των 

επιχειρηματιών είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, γιατί αφενός μεν, με τις ενέργειες 

του αυτές ο Δήμος δημιούργησε στους επιχειρηματίες τη σταθερή πεποίθηση ότι δεν 

οφείλουν το ένδικο βάρος και δεν είχαν δικαίωμα να το εισπράξουν από τους πελάτες 

τους και, αφετέρου, γιατί σε εποχή βαθύτατης κρίσης ο καταλογισμός αυτός λόγω του 

μεγάλου ύψους των συνολικώς επιβληθέντων τελών σε σχέση με το είδος (εστιατόρια 

στην επαρχία) και την οικονομική δυναμικότητα των επιχειρήσεων θα θέσει με  βεβαιότητα 

σε άμεσο κίνδυνο την επαγγελματική τους σταθερότητα και εν τέλει τη βιωσιμότητά τους.  

Ομοίως έκρινε και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έτσι ώστε πλέον να αλλάζουν τα 

μέχρι πρόσφατα νομολογικά δεδομένα υπέρ των επιχειρηματιών – προσφευγόντων κατά 

του Δήμου Λαμιέων. 

Επισημαίνεται ότι, οι ασκηθείσες προσφυγές και εφέσεις, όλων των 

επιχειρηματιών του Δήμου μας, στηρίζονται στα ίδια νομικά επιχειρήματα και αφορούν  

όμοια πραγματικά περιστατικά, που περιγράφονται παραπάνω στην παρ. ΙΙ 3 –  όπως και 

οι υποθέσεις που έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιά αλλά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

3. Η προτεινόμενη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ του 

προσφεύγοντος και του Δήμου Λαμιέων με τη με αριθ. πρωτ. 39720/1-10-2021 αίτησή του, 

έτσι όπως προτείνεται, είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, καθώς, στο πλαίσιο της 

συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, της κατάργησης της δίκης και συνακόλουθα των 

αμοιβαίων υποχωρήσεων, ο Δήμος Λαμιέων δύναται αφενός να ωφεληθεί από την 

παραίτηση του αιτούντος από τη διεκδίκηση για επιστροφή του ανωτέρω χρηματικού 

ποσού, που έχει ήδη καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων για την αιτία αυτή αφετέρου να μην 

επιβαρυνθεί με τη δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την 

εκπροσώπησή του στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όπου πιθανολογείται – μετά βεβαιότητας 

εν προκειμένω – ότι θα γίνει δεκτή η προσφυγή του.      

Επιπλέον αυτών, στο πλαίσιο των γενικών διοικητικών αρχών της αναλογικότητας 
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και της ισότητας σε σχέση με τις καταβολές επί των βεβαιωμένων ποσών, στις οποίες 

προέβησαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους κυμαίνονται σε ποσοστό 

γύρω στο 20%, προτείνεται για λόγους αναλογικότητας και ισότητας, ο συμβιβασμός να 

περιλαμβάνει : α) την καταβολή επιπλέον ποσού 237,36 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 

υπόλοιπο 5% (έως τη συμπλήρωση του 20%) επί του συνολικού ποσού των 4.747,14 

ευρώ της φορολογικής εγγραφής του στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου 

οικονομικού έτους 2008 για τέλος 2% και β) την παραίτησή του από το δικόγραφο της με 

αριθ. κατ. ΠΡ218/8-10-2008 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας 

προσφυγής του, με υπεύθυνη δήλωσή του προς το Δήμο Λαμιέων.  

V. Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, την 

διαμορφωθείσα νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων, τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που κατόπιν αντίστοιχων εφέσεων, κρίνοντας τελεσίδικα επί όμοιων 

προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας, εξαφάνισαν τις πρωτόδικες αποφάσεις και 

ακύρωσαν φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

τέλους 2% ή 5%, αλλά και αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και με τα 

περιγραφόμενα δεδομένα θεωρώ ότι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, 

αρμόδια κατ΄ άρθρο 72 του ν. 3852/2010, πρέπει να αποδεχθεί τη με αριθ. πρωτ. 

39720/1-10-2021 αίτηση του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κατοίκου Λαμίας, 

οδός Σαρανταπόρου, αρ. 19, για συμβιβαστική – εξώδικη επίλυση της μεταξύ αυτού και 

του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 

61/2008 φορολογική εγγραφή του στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

οικονομικού έτους 2008, για δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των  

οικονομικών χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006, ποσού 4.747,14 ευρώ με την 

ταυτόχρονη δήλωσή του : α) περί παραίτησης από το δικόγραφο της από 17-7-2008 

και με αριθ. κατ. ΠΡ218/8-10-2008 ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Λαμίας προσφυγής του και β) περί παραίτησης από τη διεκδίκηση 

για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού,  που έχει μέχρι σήμερα καταβάλει 

στο Δήμο Λαμιέων και την καταβολή στο Δήμο Λαμιέων πλέον αυτού και του 

ποσού των 237,36 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (έως τη συμπλήρωση του 

20%) επί του συνολικού ποσού των 4.747,14 ευρώ της υπ’ αριθ. 61/2008 

φορολογικής εγγραφής του στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων, 

για τέλος 2%. 
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Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

             Νομικός Σύμβουλος 
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                      
                                     

ΘΕΜΑ : «Εξώδικος συμβιβασμός για φορολογική εγγραφή τέλους 2%, έπειτα 

από την υπ’ αριθ. πρωτ. 39720/1-10-2021 αίτηση».  

 

 

Τίθενται υπόψη σας : 

 

1. Με την από 17-7-2008 και με αριθ. κατ. ΠΡ218/8-10-2008 προσφυγή στο 

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας, ο προσφεύγων Σεραφείμ Γεωργίου του 

Στεφάνου ζήτησε να ακυρωθούν, εξαφανισθούν, άλλως μεταρρυθμιστούν η υπ’ αριθ. 

61/2008 φορολογική εγγραφή του στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων 

οικονομικού έτους 2008, για δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων των 

οικονομικών χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006 συνολικού ύψους 4.747,14 ευρώ. 

2. Με την με αριθ. πρωτ. 39720/1-10-2021 αίτησή του προς το Δήμο Λαμιέων 

ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί συμβιβαστικά – 

εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτού και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Ειδικότερα, ο Δήμος 

Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της άνω φορολογικής 

εγγραφής του, σύμφωνα με το αιτιολογικό σχετικών αποφάσεων του Διοικητικών 

Δικαστηρίων. Ακόμη, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά του, δηλώνει ότι θα 

παραιτηθεί τόσο του δικογράφου της άνω προσφυγής του, καθώς και από τη διεκδίκηση 

για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στον Δήμο 

Λαμιέων για την αιτία αυτή. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών, έχει καταβληθεί ποσοστό 15%, ήτοι ποσό 712,07 ευρώ βάσει της υπ’ αριθ. 

42/2009 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, η οποία εκδόθηκε 

επί της από 18-7-2008 αίτησης αναστολής εκτέλεσης του Σεραφείμ Γεωργίου του 

Στεφάνου κατά : 1. Του Δήμου Λαμιέων, 2. Της υπ’ αριθ. 61/2008 φορολογικής εγγραφής 

του στο βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2008 κ.λ.π. 

3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 41010 / 08-10-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

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

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 

85/11-4-2012), του άρθρου 3, παρ. 1, περ. ιβ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 

134/9-8-2019) και του άρθρου 40, παρ. 1, περ. ι΄ του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-

2020). 

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

1, περ. ιδ΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του 

άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11-4-2012), του άρθρου 3, παρ. 1, περ. 

ιβ΄ και παρ. 2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134/9-8-2019) και του άρθρου 40, παρ. 1, περ. ι΄ 

του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12-10-2020), η λήψη απόφασης για την αποδοχή της 

με αριθ. πρωτ. 39720/1-10-2021 αίτησης του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, 

κατοίκου Λαμίας, οδός Σαρανταπόρου, αρ. 19, για συμβιβαστική – εξώδικη επίλυση της 

μεταξύ αυτού και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως 

μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθ. 61/2008 φορολογική εγγραφή του στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2008, για δημοτικό τέλος 2% επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των  οικονομικών χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006, ποσού 

4.747,14 ευρώ με την ταυτόχρονη δήλωσή του : α) περί παραίτησης από το 

δικόγραφο της από 17-7-2008 και με αριθ. κατ. ΠΡ218/8-10-2008 ενώπιον του 

Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας προσφυγής του και β) περί 

παραίτησης από τη διεκδίκηση για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού,  

που έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων και την καταβολή στο Δήμο 

Λαμιέων πλέον αυτού και του ποσού των 237,36 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% (έως τη συμπλήρωση του 20%) επί του συνολικού ποσού των 

4.747,14 ευρώ της υπ’ αριθ. 61/2008 φορολογικής εγγραφής του στους 

βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων, για τέλος 2%. 
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Λαμία,   15-10-2021 

 

     Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

      Νομικής Υπηρεσίας 

 

 

            Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

              Νομικός Σύμβουλος 
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Λαμία,   8     /   10  /  2021 
Αριθμ. Πρωτ.:    41007 

 
ΠΡΟΣ :  
Οικονομική Επιτροπή   
Δήμου Λαμιέων  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : «Εξώδικος συμβιβασμός για εγγραφή στους βεβαιωτικούς καταλόγους 

του Δήμου τέλους 2%» 

 

Ι. 1. Η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία ΝΤΟΥΒΑΣ Κ. – ΝΤΟΥΒΑ Κ. Ο.Ε. , 

που εδρεύει στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου  και εκπροσωπείται νόμιμα, διατηρεί και 

εκμεταλλεύεται στην περιφέρεια του Δήμου Λαμιέων, όπου ισχύει το σύστημα του 

αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιχείρηση «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ  ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» (σχετική είναι η υπ΄αριθμ. πρωτ. 

17842/20-4-2007 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος). 

Μετά από έλεγχο, που διενεργήθηκε από αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου, 

διαπιστώθηκε ότι με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. χρήσης έτους 2007 δήλωσε 

ακαθάριστα έσοδα από την εκμετάλλευση της επιχείρησής της και δεν κατέβαλε τέλος 2%, 

για το έτος αυτό (σχετική είναι η από 16-3-2009 έκθεση ελέγχου). Έτσι, έγινε εγγραφή 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου τέλους 2% ποσού 1.887,40 ευρώ. Από το 

ποσό αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, έχει καταβληθεί ποσοστό 15%, ήτοι ποσό 283,11 ευρώ. 

 2. Με τη με Α.Π.Κ. : 305/2009 προσφυγή της στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Λαμίας, η εταιρεία, ζήτησε να ακυρωθούν, εξαφανισθούν, άλλως 

μεταρρυθμιστούν η υπ΄ αριθμ. 243/2009 φορολογική εγγραφή της στο βεβαιωτικό 

κατάλογο οικονομικού έτους 2009, για δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων 

της οικονομικής χρήσης 2007 ύψους 1.887,40 ευρώ, η συγκοινοποιούμενη με το 

mailto:v.karanasios@lamia-city.gr
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απόσπασμα εγγραφής από 16-3-2009 έκθεση ελέγχου των ελεγκτών της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή 

μεταγενέστερη πράξη ή παράλειψη του Δήμου Λαμιέων. 

 3. Με την υπ΄αριθμ. 385/2018 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας η υπόθεση αναπέμπεται στο Δήμο Λαμιέων, 

προκειμένου το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

να εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο .  

             Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 5/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής 

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων έτους 2020, 

σχετικά με τη με Α.Π.Κ. : 305/2009 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΝΤΟΥΒΑΣ Κ. – ΝΤΟΥΒΑ Κ. Ο.Ε.»  δεν επήλθε κανένας συμβιβασμός. 

Νέα δικάσιμος για την συζήτηση της προσφυγής (κατόπιν της αριθμ. 385/2018 

προδικαστικής απόφασης) ορίστηκε ενώπιον του  Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Λαμίας –Τμήματος  Β’  αρχικά η  22 / 4 / 2021  και  κατόπιν αναβολών,  η  16 / 12 / 

2021. 

4. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 28-9-2021 αίτησή της η ως άνω εταιρεία, 

που ήδη από 05/9/2014 λύθηκε και από τότε και μέχρι σήμερα είναι σε καθεστώς 

εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΝΤΟΥΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , όπως 

ήδη από 15/4/2010 μετονομάστηκε η ομόρρυθμη εταιρεία με την αρχική επωνυμία 

«ΝΤΟΥΒΑΣ Κ. – ΝΤΟΥΒΑ Κ. Ο.Ε.», που εδρεύει στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τους πρώην ομόρρυθμους εταίρους και νυν εκκαθαριστές 

αυτής : α. Κωνσταντία Ντούβα του Χαραλάμπους και β. Λάμπρο Κατσιούλα του 

Κωνσταντίνου  ζητεί, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί 

συμβιβαστικά – εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. Και 

ειδικότερα, ο Δήμος Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της 

άνω φορολογικής εγγραφής της, σύμφωνα με το αιτιολογικό σχετικών αποφάσεων των 

Διοικητικών Δικαστηρίων. Ακόμη, στην περίπτωση που γίνει αποδεκτό το αίτημά της, 

δηλώνει ότι θα παραιτηθεί τόσο από το δικόγραφο της ως άνω προσφυγής της, καθώς και 

από τη διεκδίκηση για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα 

καταβάλει στο Δήμο Λαμιέων  για την αιτία αυτή. 

ΙΙ. 1. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του Δήμου Λαμιέων, που 

υπάγονται στο ένδικο δημοτικό τέλος 2% ή 5%, έχουν προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων 

Διοικητικών Δικαστηρίων, με κύριο λόγο την παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης, 

όταν από συμπεριφορά του Δήμου Λαμιέων, εκδηλωθείσα με θετικές ενέργειες, 
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δημιουργήθηκε σ’ εκείνους - φορολογούμενους σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση 

ότι δεν υπόκειται στο φόρο αυτό, με συνέπεια να μην τον επιρρίπτουν στην κατανάλωση, 

ισχυριζόμενοι ότι δεν είναι κατά νόμο επιτρεπτός ο καταλογισμός σε βάρος τους φόρου 

για παρελθόντα  χρόνο,  εφόσον  η  φορολογική  αυτή  επιβάρυνση  θα  μπορούσε να  

θέσει  σε κίνδυνο  την  οικονομική  σταθερότητα και βιωσιμότητα των  επιχειρήσεών τους.  

Ειδικότερα, επικαλούνται την υπ’ αριθμ. 308/14-5-2003 ομόφωνη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε «…να 

καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να διαγραφεί από τους καταλόγους…», η οποία 

ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή  ανακλήθηκε. 

2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φακέλων της Υπηρεσίας μας, οι εγγραφές 

στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων για το δημοτικό τέλος 2% ή 5%, που 

αφορούσαν τα οικονομικά έτη 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 και 2008, έγιναν με τις 

επίδικες αναδρομικές εγγραφές τα έτη 2008, 2009 και 2010, κατόπιν εκθέσεων ελέγχων 

των αρμοδίων οργάνων κατά τα ίδια έτη. 

3. Με τις προσφυγές τους ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, οι επαγγελματίες 

ισχυρίζονται  ότι : 

α) από το έτος 2003,  μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών 

εγγραφών τα έτη 2008, 2009 και 2010, ουδέποτε περιελήφθησαν στους εκάστοτε 

ψηφισθέντες προϋπολογισμούς του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την 

είσπραξη του δημοτικού τέλους 2%  ή  5%,  

β) τους χορηγούνταν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες 

πιστοποιητικά περί μη οφειλής στο Δήμο, για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών 

(λειτουργίας,  χρήσης μουσικών οργάνων κ.λ.π.) μόνο με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών 

οφειλών προς τον αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα 

για χορήγηση αδειών κ.λ.π.) χωρίς καθόλου να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο 

ούτε να χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 

2% ή 5% . 

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω υπό στοιχεία α΄ και β΄ , αρμόδια για χορήγηση 

στοιχείων είναι η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων .  

γ) Τέλος, ισχυρίζονται ότι λόγω της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ο καταλογισμός 

αυτός για τα παρελθόντα έτη, εξαιτίας του τεράστιου συνολικού ύψους των αναδρομικά 

επιβληθέντων τελών σε σχέση με την δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με 

βεβαιότητα σε άμεσο κίνδυνο την οικονομική σταθερότητα  και εν τέλει την βιωσιμότητά 

τους. 
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ΙIΙ. 1. Στις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως  τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 3 ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α 134),το άρθρο 10 ν .4625/2019 (ΦΕΚ Α 139), το άρθρο 

177 ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167), το άρθρο 10 παρ. 4 ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α 53) 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 40 παρ.1 ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12.10.2020) 

ορίζεται ότι : « 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο 

και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες : ……… ι) 

Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την 

άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την 

παραίτηση από αυτά. Επίσης, αποφασίζει το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης, που έχει 

ως αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο 

της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό 

συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, 

επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά 

μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το 

νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά απόφασης, δεν 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δίκης που αφορά στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της 

εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου. Η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από 

γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής 

απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το Δημοτικό 

Συμβούλιο….…». 

Με τις ως άνω διατάξεις παρέχεται στους Δήμους η αρμοδιότητα να συνάπτουν 

εξώδικους συμβιβασμούς ήτοι αμφοτεροβαρείς συμβάσεις που συνάπτονται με τρίτους, 

προκειμένου να επέλθει επίλυση μίας έριδας ή μίας αβεβαιότητας όσο αφορά κάποια 

έννομη σχέση (άρθρο 871 Α.Κ.), με αμοιβαίες υποχωρήσεις, χωρίς όμως την επίβλεψη 

και τις εγγυήσεις δικαιοδοτικού οργάνου (Ε.Σ. Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου δαπανών 

VII  ΤΜ. Πράξη 149/2019, 86/2018 κ.α.). 

2. Στην αριθ. οικ. 45351/12-11-2013 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. , με θέμα «Εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών» σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι : «O εξώδικος συμβιβασμός 

προϋποθέτει τη συναίνεση και των δυο εμπλεκόμενων μερών. Ως εκ τούτου, η 

ενεργοποίηση των διατάξεων περί εξώδικου συμβιβασμού από πλευράς του Δήμου 

εναπόκειται αποκλειστικά στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής / 
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Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τίθεται, συνεπώς, ζήτημα εντολής (ή παραίνεσης ή 

«ενθάρρυνσης») προς τον Δήμο από άλλη δημόσια αρχή, ώστε αυτός να προχωρήσει στη 

λήψη της σχετικής απόφασης. Ωστόσο, κατά την εξέταση των νομικών προϋποθέσεων και 

πραγματικών περιστατικών από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο του Δήμου, 

προκειμένου να αποφασιστεί εάν τελικά ο τελευταίος θα προχωρήσει σε εξώδικο 

συμβιβασμό, θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι θετικές επιπτώσεις που ο 

συμβιβασμός τέτοιου είδους θα έχει όχι μόνο στο διεκδικούντα αποζημίωση αλλά και στον 

ίδιο το Δήμο και στο Δημόσιο κατ’ επέκταση, καθώς : Η δικαστική επίλυση της διαφοράς 

είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα τη σημαντικά μεγαλύτερη οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου, δεδομένου ότι, σε περίπτωση δικαίωσης του ενάγοντος, η δαπάνη 

του Δήμου προσαυξάνεται με τα δικαστικά έξοδα αυτού και τους επιδικαζόμενους τόκους, 

ενώ είναι επίσης πιθανό να επιδικαστούν χρηματικά ποσά για αναπλήρωση διαφυγόντων 

κερδών ή / και ηθική βλάβη. Συνεπώς, σε περιπτώσεις όπου κρίνεται μάλλον πιθανή η 

έκδοση δικαστικής απόφασης υπέρ του ενάγοντος, η αποδοχή τέτοιου συμβιβασμού εκ 

μέρους του Δήμου συμβάλλει στην προστασία της περιουσίας αυτού, κάτι που αποτελεί 

άλλωστε υποχρέωσή του σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ. 1 του 178 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ. , ν. 3463/2006) στην οποία ορίζεται ότι : «1. Οι Δήμοι και οι 

Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους 

περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό. Επιτυγχάνεται η ταχύτερη αποζημίωση 

του ζημιωθέντος, ο οποίος διαφορετικά υποχρεούται συχνά να περιμένει την πάροδο 

μεγάλου χρονικού διαστήματος έως ότου εκδικασθεί η υπόθεση. Με τον τρόπο αυτό 

προάγεται η εμπιστοσύνη του προς τη διοίκηση. Παράλληλα, αποφορτίζεται ο μηχανισμός 

απονομής δικαιοσύνης... .». 

3. Περαιτέρω, κατά γενική αρχή του Διοικητικού Δικαίου, η ατομική διοικητική 

πράξη από την έναρξη της ισχύος της και για όσο διάστημα ισχύει έως ότου ακυρωθεί 

δικαστικά ή ανακληθεί, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν 

νομικές πλημμέλειες. Αυτό ισχύει και αν ακόμη η πράξη πάσχει από παρανομία και την 

καλύπτει έως ότου αυτή ακυρωθεί δικαστικά. Η εκτελεστότητα των διοικητικών πράξεων 

αφορά τόσο τις κανονιστικές όσο και τις ατομικές διοικητικές πράξεις και συνίσταται στο 

ότι η συμπεριφορά που καθορίζει (η ενέργεια ή η παράλειψη που επιτάσσει) και 

γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι το χωρίς άλλο υποχρεωτική, δηλαδή 

εκτελείται χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα χωρίς να απαιτείται η έκδοση 

προηγούμενης δικαστικής απόφασης. Πρόκειται για προνόμιο της δημόσιας διοίκησης 

που συνίσταται στη δυνατότητά της να ενεργεί αυτεπαγγέλτως. Το χαρακτηριστικό αυτό 
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της διοικητικής πράξης αποτελεί συνέπεια του ότι με αυτή θεσπίζεται μονομερώς ένας 

κανόνας δικαίου, ενώ η εκτελεστότητα αφορά τόσο τη Δημόσια Διοίκηση και τα όργανά της 

όσο και τους διοικουμένους.  

4. Το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, το Συμβούλιο της Επικρατείας, έχει κρίνει,  

σχετικά με την επιβολή φόρου επιρριπτομένου στην κατανάλωση, όπως και το εν λόγω 

ένδικο τέλος του ν. 2539/1997, πως όταν από συμπεριφορά της Διοικήσεως, εκδηλωθείσα 

με θετικές ενέργειες των οργάνων της και όχι απλώς με την αδράνειά τους, δημιουργείται 

επί μακρό χρονικό διάστημα στο διοικούμενο σταθερή και δικαιολογημένη πεποίθηση για 

την έλλειψη φορολογικής ή ασφαλιστικής υποχρέωσής του, δεν είναι επιτρεπτή από τις 

αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης η αναδρομική 

επιβολή της, για το χρονικό διάστημα για το οποίο δημιουργήθηκε σ` αυτόν η εν λόγω 

εύλογη πεποίθηση, εφόσον αυτή θα μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες σε κάθε 

περίπτωση συνθήκες, να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική του σταθερότητα (βλ. ΣτΕ 

8/2016, 2828/2016, 2582/2015, adhoc 791/1994 κ.α. 4064/2013,232/2012, 1345/2008 7μ., 

1046/2006, 4227/1998, 1479/1995 7μ., 1183/1989 πρβλ. και ΔΕΕ 10.12.2015, C-427/14, 

ECLI:EU:C:2015:803, ..., σκέψη 44, ΔΕΕ 16.3.2017, C-47/2016, .......... σκ. 28, ΔΕΕ 

18.10.2007, C-173/06, .....σκ. 31 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ»). 

5. Όσο αφορά το Δήμο μας, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά με τις υπ΄ αριθμ. 

Α16/2020 και Α259/2020 αποφάσεις του κατόπιν σχετικών εφέσεων, κρίνοντας 

τελεσίδικα επί προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας, εξαφάνισε τις πρωτόδικες 

αποφάσεις και ακύρωσε φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του 

Δήμου Λαμιέων τέλους 2% και οικονομικού έτους 2008 (χρήση ετών 2003 έως και 2006),  

με την αιτιολογία ότι ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των 

επιχειρηματιών είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.  

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων και το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας, με την υπ΄ αριθμ. 430/2020 απόφασή του, έκανε δεκτή προσφυγή (όμοια)  

επιχείρησης του Δήμου μας και ακύρωσε εγγραφή της στον βεβαιωτικό κατάλογο του 

Δήμου Λαμιέων έτους 2008, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. 

 

ΙV. 1. Η προαναφερόμενη αρ. 308/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε «…να καταργηθεί το δημοτικό τέλος 2% και να 

διαγραφεί από τους καταλόγους…», ουδέποτε προσβλήθηκε, ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε 

και ως εκ τούτου παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν 
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νομικές πλημμέλειες.  Ακολούθως, οι αρμόδιες Υπηρεσίες στηριζόμενες στην απόφαση 

αυτή, από το έτος 2003 μέχρι την κοινοποίηση των επίδικων φορολογικών εγγραφών τα 

έτη 2008, 2009 και 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών : α) δεν συμπεριελάμβαναν στους εκάστοτε ψηφισθέντες προϋπολογισμούς 

του Δήμου Λαμιέων τα προσδοκώμενα έσοδα από την είσπραξη του δημοτικού τέλους 2% 

ή  5%, β) χορηγούσαν σταθερά σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες πιστοποιητικά 

περί μη οφειλής στο Δήμο, για τη χορήγηση ή την ανανέωση αδειών (λειτουργίας, χρήσης 

μουσικών οργάνων κλπ) μόνον με ρύθμιση ή πληρωμή λοιπών οφειλών προς τον 

αντίδικο Ο.Τ.Α. (τέλη για κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, παράβολα για χορήγηση 

αδειών κ.λ.π.) , χωρίς καθόλου να υπολογίζουν στις οφειλές προς τον Δήμο ούτε να 

χρεώνουν και να καταλογίζουν ποσά από επιβολή του επιδίκου δημοτικού τέλους 2% και 

5% .  

2. Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, δεχόμενο τις προσφυγές και ακυρώνοντας τις 

φορολογικές εγγραφές για το ένδικο τέλος, στηρίχθηκε στα ανωτέρω πραγματικά 

δεδομένα και έκρινε ότι ο αναδρομικός καταλογισμός των ενδίκων τελών σε βάρος των 

επιχειρηματιών είναι μη νόμιμος, ως αντικείμενος στις αρχές της χρηστής διοίκησης και 

της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, γιατί αφενός μεν με τις ενέργειές του 

αυτές ο Δήμος δημιούργησε στους επιχειρηματίες τη σταθερή πεποίθηση ότι δεν οφείλουν 

το ένδικο βάρος και δεν είχαν δικαίωμα να το εισπράξουν από τους πελάτες τους και 

αφετέρου γιατί σε εποχή βαθύτατης κρίσης ο καταλογισμός αυτός, λόγω του μεγάλου 

ύψους των συνολικώς επιβληθέντων τελών σε σχέση με το είδος (εστιατόρια στην 

επαρχία) και την οικονομική δυναμικότητα των επιχειρήσεων, θα θέσει με βεβαιότητα σε 

άμεσο κίνδυνο την επαγγελματική τους σταθερότητα και εν τέλει την βιωσιμότητά τους .  

Ομοίως έκρινε και το Διοικητικό Πρωτοδικείο, έτσι ώστε πλέον να αλλάζουν τα 

μέχρι πρόσφατα νομολογικά δεδομένα υπέρ των επιχειρηματιών – προσφευγόντων κατά 

του Δήμου Λαμιέων. 

Επισημαίνεται ότι οι ασκηθείσες προσφυγές και εφέσεις όλων των επιχειρηματιών 

του Δήμου μας στηρίζονται στα ίδια νομικά επιχειρήματα και αφορούν  όμοια πραγματικά 

περιστατικά, που περιγράφονται παραπάνω στην παρ. ΙΙ 3 – όπως και οι υποθέσεις που 

έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά αλλά και του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας. 

3. Η προτεινόμενη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της 

προσφεύγουσας εταιρείας και του Δήμου Λαμιέων με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 

28-9-2021 αίτησή της, έτσι όπως προτείνεται, είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, 
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αφού σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφυγή της - όπως πιθανολογείται με βεβαιότητα 

κατά τα ως άνω και στην περίπτωση δε αυτή ενδέχεται να επιβληθεί σε βάρος του Δήμου 

Λαμιέων  δικαστική δαπάνη- αφενός μεν θα ακυρωθεί η φορολογική εγγραφής της από 

τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου αφετέρου δε θα πρέπει ο Δήμος Λαμιέων να της 

επιστρέψει το ήδη από εκείνη καταβληθέν ποσό, ποσοστό 15% επί της φορολογικής 

εγγραφής της ποσού 1.887,40 ευρώ, ήτοι ποσό 283,11 ευρώ. 

Αντίθετα, στο πλαίσιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, της κατάργησης 

της δίκης και συνακόλουθα των αμοιβαίων υποχωρήσεων, ο Δήμος δύναται αφενός να 

ωφεληθεί από την παραίτηση της αιτούσας εταιρείας από τη διεκδίκηση για επιστροφή του 

ανωτέρω χρηματικού ποσού, που αυτή έχει ήδη καταβάλει στον Δήμο για την αιτία αυτή 

και αφετέρου να μην επιβαρυνθεί με τη δικαστική δαπάνη και αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου κατά την εκπροσώπησή του στο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, όπου 

πιθανολογείται – μετά βεβαιότητας επί του προκείμενου - ότι θα γίνει δεκτή η προσφυγή . 

 

V. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις, τη 

διαμορφωθείσα νομολογία των ανωτάτων Δικαστηρίων, τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Εφετείου Πειραιά, που κατόπιν αντίστοιχων εφέσεων - κρίνοντας τελεσίδικα επί όμοιων 

προσφυγών επιχειρηματιών του Δήμου μας - εξαφάνισαν τις πρωτόδικες αποφάσεις και 

ακύρωσαν φορολογικές εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Λαμιέων 

τέλους 2% ή 5% αλλά και αυτή του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας και με τα 

περιγραφόμενα δεδομένα και παραδοχές έχουμε τη γνώμη ότι  η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Λαμιέων, αρμόδια κατ΄ άρθρο 72 του ν. 3852/2010, πρέπει να αποδεχθεί την 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 28-9-2021 αίτηση της - ήδη από 05/9/2014 λυθείσας και από 

τότε και μέχρι σήμερα είναι σε καθεστώς εκκαθάρισης - ομόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Κ. ΝΤΟΥΒΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» , όπως ήδη από 15/4/2010 μετονομάστηκε η 

ομόρρυθμη εταιρεία με την αρχική επωνυμία «ΝΤΟΥΒΑΣ Κ. – ΝΤΟΥΒΑ Κ. Ο.Ε.», που 

εδρεύει στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου  και εκπροσωπείται νόμιμα από τους πρώην ομόρρυθμους 

εταίρους και νυν εκκαθαριστές αυτής : α. Κωνσταντία Ντούβα του Χαραλάμπους και β. 

Λάμπρο Κατσιούλα του Κωνσταντίνου , για συμβιβαστική – εξώδικη επίλυση μεταξύ αυτής 

και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι ώστε να ακυρωθεί, άλλως μεταρρυθμιστεί η υπ’ 

αριθμ. 243/2009 φορολογική εγγραφή της επί των ακαθαρίστων εσόδων της οικονομικής 

χρήσης 2007, με την ταυτόχρονη δήλωση της ομόρρυθμης εταιρείας : (Α) περί 

παραίτησης : Α1) από το δικόγραφο της από 30-4-2009 και  με Α.Π.Κ. : 305/2009 

προσφυγής της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, Α2) από τη διεκδίκηση 
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για επιστροφή οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στο  Δήμο 

Λαμιέων για την αιτία αυτή και (Β) περί της καταβολής στο Δήμο Λαμιέων επιπλέον 

του ποσού των 94,37 ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% - έως τη συμπλήρωση  

ποσοστού 20% επί της συνολικής οφειλής της εταιρείας - για την αιτία αυτή  . 

 

Ο Προϊστάμενος 

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

Νομικός Σύμβουλος 

 
Εσωτερική διανομή:  
Φ.944 
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                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                      
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ       
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
Διεύθυνση    : Φλέμινγκ & Ερ. Σταυρού                           
Ταχ. Κώδικας  : 351 31 ΛΑΜΙΑ                           
Πληροφορίες : Βλάσιος  Γ. Καρανάσιος                                ΠΡΟΣ :  
Τηλέφωνο      : 2231351023                               
e-mail            : v.karanasios@lamia-city.gr                            Οικονομική Επιτροπή                                                  
                                                                          Δήμου Λαμιέων 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΘΕΜΑ : Εξώδικος συμβιβασμός για φορολογική εγγραφή τέλους 2%, έπειτα από 

την υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 28-9-2021 αίτηση ομόρρυθμης εταιρείας .  

 
Tίθενται υπόψη σας : 

 

1. H από 30-4-2009 και με Α.Π.Κ. : 305 / 2009 , στο Μονομελές Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγή ομόρρυθμης εταιρείας, για την ακύρωση, εξαφάνιση, 

άλλως μεταρρύθμιση  της  με αύξοντα αριθμό 243 εγγραφής της στον 11.533 χρηματικό 

κατάλογο του Δήμου Λαμιέων του οικονομικού  έτους 2009, ποσού 1.887,40 ευρώ, για 

δημοτικό τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων της  . 

2. Η  υπ΄αριθμ. 385/2018 προδικαστική απόφαση του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας, που αναπέμπει την υπόθεση στο Δήμο Λαμιέων, 

προκειμένου το αίτημα της προσφεύγουσα εταιρείας για διοικητική επίλυση της διαφοράς 

να εξεταστεί από το αρμόδιο όργανο . 

3. Το υπ΄αριθμ. 5/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαμιέων έτους 2020, σχετικά με τη 

με Α.Π.Κ. : 305/2009 προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο  δεν 

επήλθε συμβιβασμός . 

4. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 28-9-2021  αίτηση η  ως άνω εταιρεία, 

που ήδη από 05/9/2014 λύθηκε και από τότε και μέχρι σήμερα είναι σε καθεστώς 

εκκαθάρισης ομόρρυθμης εταιρείας, εδρεύει στο Σ.Σ. Λιανοκλαδίου και εκπροσωπείται 

νόμιμα ζήτησε, για τους αναφερόμενους σ’ αυτή αναλυτικά λόγους, να επιλυθεί 
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συμβιβαστικά – εξώδικα η εκκρεμής μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφορά. 

Ειδικότερα ο Δήμος Λαμιέων να προχωρήσει στην οριστική ακύρωση και διαγραφή της 

υπ΄αριθμ. 243/2009 φορολογικής  εγγραφής της, σύμφωνα με το αιτιολογικό των 

σχετικών αποφάσεων των Διοικητικών Δικαστηρίων . Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτό 

το αίτημά της, δηλώνει ότι θα παραιτηθεί από το δικόγραφο της από 30-4-2009 και με 

Α.Π.Κ. : 305 / 2009 , στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας προσφυγής , καθώς 

και από τη διεκδίκηση για επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε χρηματικού ποσού έχει 

μέχρι σήμερα καταβάλει στον Δήμο Λαμιέων για την αιτία αυτή . 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, η εταιρεία  έχει καταβάλει το ποσό των 283,11 ευρώ, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15%  επί της συνολικής οφειλής της για την αιτία αυτή . 

5. Η υπ΄αριθμ. πρωτ. 41007  / 08-10-2021 γνωμοδότηση του Προϊσταμένου του 

Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαμιέων. 

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

όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 4071 / 2012 (ΦΕΚ 

85 / Α΄/ 11-4-2012), του άρθρου  3,  παρ. 1, περ. ιβ΄  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, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020) . 

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

παρ. 1, περ.  ιδ΄ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις 

του άρθρου 6, παρ. 5 του Ν. 4071 / 2012 (ΦΕΚ 85 / Α΄/ 11-4-2012), του άρθρου  3,  παρ. 

1, περ. ιβ΄  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, παρ. 1 , περ. ι’  του Ν. 

4735/2020 (ΦΕΚ 197 / Α’ / 12-10-2020), η λήψη απόφασης για την αποδοχή της 

υπ΄αριθμ. πρωτ. 39070 / 28-9-2021  αίτησης της υπό εκκαθάριση ομόρρυθμης εταιρείας 

για συμβιβαστική – εξώδικη επίλυση μεταξύ αυτής και του Δήμου Λαμιέων διαφοράς, έτσι 

ώστε να ακυρωθεί, άλλως μεταρρυθμιστεί η υπ’ αριθμ. 243/2009 φορολογική εγγραφή 

της επί των ακαθαρίστων εσόδων του οικονομικού έτους 2009 , με την ταυτόχρονη 

δήλωση της ομόρρυθμης εταιρείας : (Α) περί παραίτησης : Α1) από το δικόγραφο της 

από 30-4-2009 και  με Α.Π.Κ. : 305 / 2009 , στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Λαμίας προσφυγής , Α2) από τη διεκδίκηση για την επιστροφή στην εταιρεία οιουδήποτε 

χρηματικού ποσού έχει μέχρι σήμερα καταβάλει στον Δήμο Λαμιέων  για την αιτία αυτή 

και (Β) περί της καταβολής στο Δήμο Λαμιέων επιπλέον του ποσού των 94,37 



                                                     Σελίδα 3 από 3 

 

ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% - έως τη συμπλήρωση  ποσοστού 20% επί της 

συνολικής οφειλής της εταιρείας - για την αιτία αυτή . 

 

                                                                                Λαμία,       15 / 10 / 2021 

 

                                                                                     Ο Προϊστάμενος  

του Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας 

 

Βλάσιος Γ. Καρανάσιος 

            Νομικός  Σύμβουλος 
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 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

  

 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

  

Ταχ. Δ/νση    :  Κραββαρίτου 3   
Ταχ. Κωδ.     :  35 132 ΛΑΜΙΑ 
Πληροφορίες:  Ιωάννης Μυλωνής 
Αρ. τηλεφ.     :  22313 – 51599 
E-mail           :  milonis@lamia-city.gr 

  

 

Εισήγηση 
του  εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνου Ξεφλούδα 

 προς την Οικονομική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ:  α) Έγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) 

από 01-01-2022 έως 31-12-2024 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. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’3841/30-11-

2016), όπως αυτός αρχικά τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ Β’ 

6077/31-12-2018) και τελικά ισχύει, με την υπ’ αριθ.185/2020 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (πρακτικό 14ο/29.7.2020) που εγκρίθηκε 

[ως τροποποίηση και επαναδιατύπωση] με την με αριθμό 156883/15-09-2020 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας [ΦΕΚ Β΄ 4224/30-09-2020]. 

mailto:milonis@lamia-city.gr
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6. Την αριθ.πρωτ. 17614/07.05.2021 ΑΔΑ: Ψ3ΝΩΩΛΚ-08Β απόφαση του Δημάρχου 

Λαμιέων «Συμπλήρωση υπ΄αριθ.πρωτ.46970/19-11-2020 απόφασης Δημάρχου 

[ΑΔΑ : ΨΤΝΑΩΛΚ-ΑΟΧ ].» 

7. Την αριθ. 673/2021 (ΑΔΑ: 9ΝΓ9ΩΛΚ-ΟΨ4) 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 01-01-2022 έως 31-12- 2024» 

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 

Τμήματα-Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Δήμων ή οι αρμόδιες υπηρεσίες των 

Δήμων (Τεχνικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, κλπ) σε συνεργασία με τα 

Τμήματα-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 
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επικαιροποιείται όταν προστίθενται νέες τιμές μηχανημάτων. Στην περίπτωση νέων 

τιμών οι Εργολήπτες υποβάλουν νέα Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχονται τις τιμές του 

Μητρώου. 

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. 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: 

9.1.1 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 01-01-2022 έως 31-12- 2024, 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 
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παραχωρούμενα μηχανήματα δεν έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε οιονδήποτε 

άλλον και θα είναι στην αποκλειστική χρήση του συμμετέχοντα. 

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 την αριθ. 673/2021 (ΑΔΑ: 9ΝΓ9ΩΛΚ-ΟΨ4) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12- 2024, 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) 

Ισοπεδωτή γαιών 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 
75,00 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 
60,00 15,00 5,00 

28 
Αυτοκίνητα με λεπίδα ή με λεπίδα και 

αλατιέρα 
55,00 15,00 5,00 

29 Αλατοδιανομέας 55,00 15,00 5,00 

30 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 15,00 5,00 

31 Αυτοκινούμενη υδροφόρα 55,00 15,00 5,00 

32 Αποφρακτικό όχημα 50,00 15,00 5,00 

33 Χορτοκοπτικό όχημα 60,00 15,00 5,00 

34 Βυτιοφόρο 4,00 15,00 5,00 

35  Ψεκαστικό μηχάνημα 35,00 15,00 5,00 

36 Μηχανικό σάρωθρο 40,00 15,00 5,00 
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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 01.01.2022 έως 31-12-

2024. 

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. 
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9.2.2 Ωριαία δαπάνη αναμονής του μηχανήματος 

 

 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 01.01.2022 

έως 31-12-2024.  

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, (σταλία) 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 
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01-01-2022 έως 31-12-2024 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. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

1) Την έγκριση κατάρτισης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών-φυσικών προσώπων) 

για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2024 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 01-01-2022 έως 31-

12-2024 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 31.12.2024. 

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 

31.12.2024. 

5) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης που τυχόν προκύψει πριν από την έγκριση από 
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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. 

 

Ο Αν. προϊστάμενος του Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 

 

 

 

 

Ο εντεταλμένος Σύμβουλος 

 Πολιτικής Προστασίας  

Μυλωνής Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ,MSc,ΜΔΕ – Α’ Βαθμό 

 

Κωνσταντίνος Ξεφλούδας 
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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 από 01-01-2022 έως 31-12-2024. 

 

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 15.11.2021, αίτηση συμμετοχής σε 

κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Λαμιέων και θα περιέχει την πλήρη επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική 

διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

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 από 01-01-2022 έως 31-12-2024, 

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 31-12-2024, 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 την αριθ. 673/2021 (ΑΔΑ: 9ΝΓ9ΩΛΚ-ΟΨ4) Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων 

αναγκών κατά το χρονικό διάστημα από από 01-01-2022 έως 31-12-2024, 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) 

Ισοπεδωτή γαιών 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 
75,00 15,00 5,00 

4 Μίσθωση Προωθητήρα D8  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 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 

(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 
60,00 15,00 5,00 

28 
Αυτοκίνητα με λεπίδα ή με λεπίδα και 

αλατιέρα 
55,00 15,00 5,00 

29 Αλατοδιανομέας 55,00 15,00 5,00 

30 Καλαθοφόρο όχημα 50,00 15,00 5,00 

31 Αυτοκινούμενη υδροφόρα 55,00 15,00 5,00 

32 Αποφρακτικό όχημα 50,00 15,00 5,00 

33 Χορτοκοπτικό όχημα 60,00 15,00 5,00 

34 Βυτιοφόρο 4,00 15,00 5,00 

35  Ψεκαστικό μηχάνημα 35,00 15,00 5,00 

36 Μηχανικό σάρωθρο 40,00 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 
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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. 

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. 
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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. 

11. Το µητρώο θα ισχύει υποχρεωτικά για όλους όσους εγγραφούν από την κατάρτισή 

του µέχρι 31/12/2024.  

12. Το µητρώο εργοληπτών θα συµπληρώνεται µε νέους εργολήπτες εφόσον 

παρουσιαστεί σχετικό ενδιαφέρον, για όλο το χρονικό διάστηµα, ήτοι από την 

κατάρτισή του µέχρι 31/12/2024.  

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 Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων  

14. Οι εγγεγραµµένοι στο µητρώο εργοληπτών υποχρεούνται να ενηµερώνουν 

αμελλητί το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, για 

οποιαδήποτε αλλαγή υπάρξει στα στοιχεία επικοινωνίας. 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 
 
 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)». 

 

 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 

Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)». 

 

 

Α) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 16/2020 

μελέτη προϋπολογισμού 245.866,06 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 214/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 

δημοπράτησης του έργου. 

3. Στις 08-07-2020 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 463/2020 (ΑΔΑ: 64ΡΖΩΛΚ-

ΥΛΧ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου ο 

Προβόπουλος Γεώργιος.  

4. Η αρ. 768/11-01-2021 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21SYMV007991113) του έργου υπεγράφη 

στο ποσό των 133.409,68€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν είκοσι (120) 

ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με την αρ. 306/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του 

χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 10-07-2021. 

6. Με την αρ. 442/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση του 

χρόνου περαίωσης του έργου μέχρι την 08-10-2021 

7. Με την αρ. 36033/06-09-2021 αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε παράταση του χρόνου 

περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι μέχρι την 06-12-2021.    

 

 

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας 



Η παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα με το 

άρθρο 147 (παρ. 8) του Ν.4412/2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες 

εργασίες κατόπιν σύνταξης και έγκρισης τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.  

 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 

 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εξήντα (60) 

ημέρες, ήτοι μέχρι την 06-12-2021, για το έργο Στεγανοποίηση Κλειστού Γυμναστηρίου 

(Χαλκιοπούλειο)», αναδόχου Προβόπουλου Γεώργιου. 

 

 
Λαμία,  05 – 10 – 2021 

Ο συντάξας 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 Λαμία,  05 – 10 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 



ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 36033 - 06/09/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος: Ανέστης Καρτσιώτης 
  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 
 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου». 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση 

Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου». 

 

Α) Ιστορικό  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 52/2018 
μελέτη προϋπολογισμού 410.634,44 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 440/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης του έργου. 

3. Στις 26-11-2018 διεξήχθη δημοπρασία και με την αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ω6Ο9ΩΛΚ-ΣΒ1) 
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος του έργου η Κ/Ξ 
Γώγος Παναγιώτης-Παππάς Γεώργιος.  

4. Η αρ. 22398/03-06-2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV005051966) του έργου υπεγράφη 
στο ποσό των 224.729,89€ με ΦΠΑ με προθεσμία περαίωσης εκατόν πενήντα (180) 
ημερολογιακές ημέρες. 

5. Με την αρ. 486/2019 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 1η 
παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 28/4/2020. 

6. Με την αρ. 100/2020 (ΑΔΑ: 6ΗΨΨΩΛΚ-Μ1Κ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 2η 
παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 26/8/2020. 

7. Με την αρ. 223/2020 (ΑΔΑ: 6ΥΗΠΩΛΚ-ΖΥΖ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 3η παράταση 
χρόνου περαίωσης του έργου έως την 25/10/2020. 

8. Με την αρ. 300/2020 (ΑΔΑ: ΨΙΝΚΩΛΚ-ΚΘ1) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η 4η παράταση 
χρόνου περαίωσης του έργου έως την 23/01/2021. 

9. Με την αρ. 37653/25-09-2020 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε αποζημίωση 
λόγω βλαβών στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων. 

10. Με το από 15-10-2020 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών καταγράφηκαν οι βλάβες 
που έχουν προκληθεί στο έργο λόγω καιρικών φαινομένων. 

11. Με την αρ. 575/2020 (ΑΔΑ: 6ΚΠ9ΩΛΚ-4ΝΙ) Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο 
διαπίστωσης βλαβών του έργου 

12. Με την αρ. 10/2021 (ΑΔΑ: 9ΩΔΑΩΛΚ-ΗΦ7) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η 5η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 23/04/2021. 

13. Με την αρ. 236/2021 (ΑΔΑ: Ω8ΨΧΩΛΚ-ΦΑΧ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η 6η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 22/07/2021. 

14. Με την αρ. 523/2021 (ΑΔΑ: ΩΗΘΜΩΛΚ-Ω50) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η 7η παράταση χρόνου περαίωσης του έργου έως την 20/10/2021. 

15. Με την αρ. 37285/15-9-2021 αίτηση η ανάδοχος κοινοπραξία ζήτησε όγδοη 
παράταση του χρόνου περαίωσης των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες.    



 

 

 

Β)  Λόγοι παράτασης προθεσμίας 

Η έβδομη παράταση προθεσμίας του έργου προτείνεται από την Υπηρεσία σύμφωνα 

με το άρθρο 157 του Ν.4412/2016 προκειμένου να υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση 

για την αποκατάσταση των βλαβών που έχουν διαπιστωθεί στο έργο.  
 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά εκατόν είκοσι 

(120)  ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-02-2022, για το έργο ««Μεταστέγαση 

Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου», αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ Γώγος Παναγιώτης-

Παππάς Γεώργιος. 

 
 

Λαμία,  14 – 10 – 2021 
Ο συντάξας 

 
 
 
 
 
 

Ανέστης Καρτσιώτης 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 

 Λαμία,  14 – 10 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Υποδομών  

& Τεχνικών Έργων 
 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 





Σελίδα 1 από 2 

 

 

                    
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                           
            ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τμήμα κτιριακών έργων & κοινοχρήστων  χώρων 
Αρμόδιος υπάλληλος : Γκέτσιος Ιωάννης / αρχιτέκτων μηχανικός 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ &ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
προς 

την Οικονομική Επιτροπή 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘’ΤΡΙΑΓΩΝΟ’’ 

ΛΑΜΙΑΣ» 
 
Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας για την έγκριση Παράτασης 
Προθεσμίας του εν θέματι έργου: 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ: 
 
1. Η μελέτη του έργου με αρ. 75/2018, τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘’ΤΡΙΑΓΩΝΟ’’ ΛΑΜΙΑΣ» και προϋπολογισμό 
400.000,00€ με ΦΠΑ, θεωρήθηκε από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων του 
Δήμου Λαμιέων μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

2. Η με αρ. 4272/1434/Α3/2019 ένταξη του έργου με κωδικό  ΟΠΣ 5037869 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
20214-2020 και η με αρ. 6014/Β1/1234/2019 τροποποίηση της. 

3. Η με αρ. απόφαση 216/2020 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαμιέων, για την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΚΠ: ΣΑ2019ΣΕ11910027) και 
από ΕΤΠΑ (ΕΣΠΑ, ΕΠΑνΕΚ) με ΚΑ:64.7341.0009. 

5. Η με αρ. πρωτ. 15155/16.04.2021 σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο. 
6. Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες 

με καταλυτική ημερομηνία περαίωσης του έργου την 16.10.2021. 
7. Με την από 30.08.2021 /34954 αίτηση του αναδόχου ζητείται παράταση προθεσμίας 

περαίωσης εργασιών κατά δυο (2) μήνες (60 ημερολογιακές ημέρες) ήτοι έως την 
16.12.2022 για τον έλεγχο επιμετρήσεων και την σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών. 

8. Την αριθμ. 5447/13-10-21 έγκριση παράτασης σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.  
 

 

 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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ΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
Απαιτείται ο έλεγχος των επιμετρήσεων και η σύνταξη του ο 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
Εργασιών. 
  

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

τη λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ‘’ΤΡΙΑΓΩΝΟ’’ 
ΛΑΜΙΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κατά 
εξήντα (60) ημέρες ήτοι  έως την 16.12.2021, για τους ως άνω λόγους. 
   
 

Ο συντάξας 
 
 
 
 

Γκέτσιος Ιωάννης 
αρχιτέκτων μηχανικός  

με βαθμό Α΄ 

 Η αναπλ. Προϊσταμένη ΔΥΤΕ 
 
 
 
 

Πολιτοπούλου Αφροδίτη 
αρχιτέκτων μηχανικός 

με βαθμό Α΄ 
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ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527
Πληροφορίες: ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
Τηλ.: 2131503661
Fax: 2107473666
Email: ekoutroukis@mou.gr

ΑΘΗΝΑ,13/10/2021

Αρ.Πρωτ.: 5447

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1, 
35100, ΛΑΜΙΑ
Υπ' όψιν Υπεύθυνου Πράξης :
ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τηλ.: 2231351021
Email: politopoulou@lamia-city.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Παράτασης Σύμβασης για το Υποέργο «Aναβάθμιση
δημόσιου χώρου» με Α/Α 1 της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας" με MIS
5037869

Έχοντας υπόψη:
1.	Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006».
2.	Το Ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄297) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).
3.	Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4.	Την αριθμ. YA 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.8.2015) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.	α. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
β. Την με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) κοινής
υπουργικής απόφασης»" (Β' 1248).
6.	Την με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
7.	Την από 22.09.2021 ηλεκτρονική υποβολή για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης	
8.	Τα αποτελέσματα της εξέτασης των στοιχείων που τροποποιούν τη νομική δέσμευση, βάσει του ισχύοντος θεσμικού
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και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα
αποτυπώνονται στη σχετική Λίστα Ελέγχου (Λίστα Ελέγχου Τροποποίησης Σύμβασης).

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ

για την τροποποίηση της νομικής δέσμευσης για το Υποέργο «Aναβάθμιση δημόσιου χώρου» ΑΑ 1 της Πράξης «Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με κωδικό ΟΠΣ «5037869», όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής
προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου από τη σχετική εισηγητική αιτιολογική έκθεση του Δικαιούχου, δεδομένου ότι δεν
τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του παραμένουν όπως προβλέπονται στην
αρχική νομική δέσμευση.

H Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Αγγελική Φέτση

Εσωτερική διανομή:
- Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

- Μονάδα Β1



ΑΙΣΗΗ  
 
 
 
ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΩΝ:  

Κ/Ξ ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ Υ. – ΥΑΝΣΕΟΠΟΤΛΟ Γ. 

ΑΦΜ:044395170 

Έδρα: ΟΘΩΝΟ 1  

            Σ.Κ. 35131, ΛΑΜΗΑ 

Σηλ : 2231042893 

Fax : 2231042893 

Email: polisco@otenet.gr 

 

Σηλέφωνο Επικοινωνίας: 

 6972729419 τεπγιόποςλορ Υπήστορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ΠΡΟ : 

ΓΖΜΟ ΛΑΜΗΔΩΝ 
Γ/ΝΖ ΤΠΟΓΟΜΩΝ- ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

   
                                    

 
 
 
 
 
Παπακαλούμε όπωρ μαρ σοπηγηθεί παπάταση 
60 ημεπολογιακών ημεπών για το έπγο 
«ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΥΩΡΟΤ 
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ‘’ΣΡΗΑΓΩΝΟΝ’’ 
ΛΑΜΗΑ » η παπάταση πποκύπτει λόγω 
σύνταξηρ ΑΠΔ. 
 
 
 
 
 
                 Ο Αιτών 
                
 
 
 
 
 
ΣΔΡΓΗΟΠΟΤΛΟ ΥΡΖΣΟ 

  

 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 35710 - 03/09/2021
Φυσ. Αρχείο: ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ(ΑΑ)

mailto:polisco@otenet.gr


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 22313 51553 
Email: alexrouha@lamia-city.gr  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Εισήγηση  

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου : «Αποκατάσταση 
αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση   
επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους της παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, του 
έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού 
680.000,00€, αναδόχου ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. 

 
Ιστορικό: 

Tην 29-09-2021 υπογράφηκε η αρ. 39182 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση 
αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων» με ανάδοχο την ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 151, του Ν. 4412/2016, προβλέπεται η συγκρότηση  
Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των υπό εκτέλεση έργων, από την 
προϊσταμένη αρχή.  

Στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν υποχρεωτικά ο 
προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να παραληφθεί το φυσικό έδαφος της 
εργολαβίας «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων», πρέπει να οριστεί 
επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει και άλλο υπάλληλο ως μέλος κατόπιν απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
                         

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Τη λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του 
έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων του Δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού 
680.000,00€, αναδόχου ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε., 
στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά : 

1) η κα Πολιτοπούλου Αφροδίτη ως Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και  
2) η κα Ρουχά Αλεξία ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου. 

 
 
Λαμία,       – 10 – 2021 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά  
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.,  Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 10 – 2021 
Ο Πρ/νος Τμήματος Οδοποιίας & 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 10 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδια: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 22313 51553 
Email: alexrouha@lamia-city.gr  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 

Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

 
Εισήγηση  

Προς  
Την Οικονομική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου : «Aσφαλτοστρώσεις-
τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» 
 

Τίθεται υπόψη σας η εισήγηση – υπόμνημα της Υπηρεσίας σχετικά με τη συγκρότηση   
επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους της παρ. 1 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016, του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού 
88.000,00€, αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
Ιστορικό: 

Tην 07-10-2021 υπογράφηκε η αρ. 40690 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-
τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου» με ανάδοχο την ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 151, του Ν. 4412/2016, προβλέπεται η συγκρότηση  
Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των υπό εκτέλεση έργων, από την 
προϊσταμένη αρχή.  

Στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις συμμετέχουν υποχρεωτικά ο 
προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να παραληφθεί το φυσικό έδαφος της 
εργολαβίας «Aσφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», πρέπει να οριστεί 
επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει και άλλο υπάλληλο ως μέλος κατόπιν απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
                         

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει : 
 

Τη λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή φυσικού εδάφους του 
έργου «Aσφαλτοστρώσεις-τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Γοργοποτάμου», προϋπολογισμού 
88.000,00€, αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., στην οποία θα συμμετέχουν υποχρεωτικά : 

1) η κα Πολιτοπούλου Αφροδίτη ως Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας και  
2) η κα Ρουχά Αλεξία ως επιβλέπουσα μηχανικός του έργου. 

 
 
Λαμία,       – 10 – 2021 

Η συντάξασα 
 
 
 
 
 
 

Αλεξία Ρουχά  
Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε.,  Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 10 – 2021 
Ο Πρ/νος Τμήματος Οδοποιίας & 

Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων 
 
 
 
 
 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογράφος Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 

Λαμία,       – 10 – 2021 
Η Αναπλ. Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Υποδομών & 
Τεχνικών Έργων 

 
 
 
 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ/κός, Α’ βαθμ. 

 



Σελίδα 1 από 2 

 

                        
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

              ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος :  Γκέτσιος Ιωάννης / Αρχιτέκτων μηχανικός 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ» 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του Πρωτοκόλλου 
Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ», αναδόχου: Πηνελόπης Χ. Μακρή Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ 

 Για την κατασκευή του έργου συντάχθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαμίας η αριθ. 20/2011 μελέτη προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.. Η 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου εγκρίθηκε με την 274/2013 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμίας.  

 Το από 07/11/2013 πρακτικό διαγωνισμού του έργου που έγινε για την ανάδειξη 
αναδόχου. 

 Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 07/11/2013 με το σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης όπου τελευταίος μειοδότης ανακηρύχθηκε η ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
Χ. ΜΑΚΡΗ με μέση έκπτωση 48,02 % στις τιμές του τιμολογίου της υπ’ αριθ. 20/2011 
μελέτης . 

 Το συμφωνητικό υπογράφθηκε στις 5/02/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 10771/2014 
από τον Δήμαρχο Λαμιέων και τον ανάδοχο εταιρείας Πηνελόπης Χ. Μακρή για ποσό 
51.984,15 Ευρώ στο οποίο περιλαμβάνεται το κονδύλι των απρόβλεπτων 
,απολογιστικών,  αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α..  

 Η χρηματοδότηση έγινε: από Πιστώσεις του προγράμματος ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το  Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική 
Δαπάνη. 

 Συντάχθηκε ένας Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας με δαπάνη 51.984,15 € με Φ.Π.Α. ήτοι 
σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την αρχική σύμβαση και εγκρίθηκε  με την αριθμό 525/2014 
απόφαση (πρακτικό 18) του Δημοτικού Συμβουλίου.  

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Είδος πράξης: Λοιπές Κανονιστικές 
Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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 Η προθεσμία περαίωσης προβλεπόταν ίση με 120 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 7.1 
της Ε.Σ.Υ.  

 Η περαίωση των εργασιών έπρεπε να γίνει μέχρι τις 28/02/2015 και συντελέσθηκε την 
28/02/2015 ήτοι εμπρόθεσμα.   

 Το έργο παρελήφθη Προσωρινά την 6η Απριλίου 2015 και το Πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής εγκρίθηκε με την 201/2015 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  

 Τέλος επειδή σαν χρόνος εγγύησης ορίζεται από το άρθρο 37 της Ε.Σ.Υ.  της μελέτης 
το 15μηνο, η δε αποπεράτωση του έργου έγινε την 28/02/2015 λόγο του 
διαρρεύσαντος από την αποπεράτωση χρόνου και του γεγονότος της (σε καλή 
κατάσταση) διατήρησης του έργου μέχρι σήμερα, η επιτροπή  παραλαμβάνει το έργο 
Οριστικά. 

 Με την 164/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η 
επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο την 6η  
Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα. 
 

Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

η έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΒΡΗΣ», αναδόχου: 

Πηνελόπης Χ. Μακρή Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

     
ο αρμόδιος υπάλληλος   Η αναπλ. προϊσταμένη 

Δ.Υ.Τ.Ε. 
   

 
 
 
 

  

     
Γκέτσιος Ιωάννης    Αφροδίτη Πολιτοπούλου 

Αρχιτέκτων Μηχανικός     Αρχιτέκτων  Μηχανικός 
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Εισήγηση  

Προς  

Την Οικονομική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: 
«Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στην Δ.Κ. Ροδίτσας». 

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε/αντικαταστάθηκε και ισχύει, τίθεται υπόψη σας η έγκριση του 
Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, 
ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Από την Δ/νση Υποδομών & Τεχνικών Έργων (ΔΥΤΕ) συντάχθηκε η αρ. 19/2018 
μελέτη προϋπολογισμού 613.800,00 € με ΦΠΑ 24%. 

2. Με την αρ. 58/2018 (ΑΔΑ:Ω9Α3ΩΛΚ-5ΜΦ) απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε η κατασκευή 
και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με ανοικτή διαδικασία. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Σ.Α.Τ.Α. 2017, με Κ.Α. 30.7323.0024 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου.     

4. Με την αριθ. 210/2018 (ΑΔΑ:ΩΖ8ΡΩΛΚ-ΔΤΙ) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής εγκρίθηκε η δέσμευση και η διάθεση πίστωσης ποσού 310.000,00 €.  

5. Την 16–07–2018 διεξήχθη η δημοπρασία του έργου και με την αρ. 406/2018 
(ΑΔΑ:72ΖΠΩΛΚ-66Μ, ΑΔΑΜ:18AWRD004030444) Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής κατακυρώθηκε ως ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,25%. Η απόφαση αυτή 
επικυρώθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την αριθ. 7124/151768/08-10-2017 
(ΑΔΑ:69ΨΡΟΡ10-66Ω) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, Δ/νση Διοίκησης. 

6. Η αριθ. 59962/14-12-2018 (ΑΔΑΜ:18SYMV004202450) Σύμβαση του έργου 
υπεγράφη στο ποσό των 262.339,52€ με ΦΠΑ,  με προθεσμία περαίωσης 
διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες. 

7. Με τις αρ. 292/2019 (ΑΔΑ:62Θ5ΩΛΚ-ΝΝ2), 484/2019 (ΑΔΑ:61ΚΝΩΛΚ-Τ5Ξ), 
153/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ58ΩΛΚ-9ΨΔ) και 296/2020 (ΑΔΑ:94ΧΝΩΛΚ-ΤΙ5) Αποφάσεις 
Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας στο έργο έως 31-05-2021. 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Αρμόδιος υπάλληλος: Ρουχά Αλεξία 
Τηλ.: 2231351553 
Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: alexrouha@lamia-city.gr 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης:  

Λοιπές Κανονιστικές Πράξεις 
Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 
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8. Με την αριθ. 278/2019 (ΑΔΑ:Ω2ΒΔΩΛΚ-ΓΟΥ) απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος 
ΑΠΕ, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με 
Φ.Π.Α. 

9. Με την αριθ. 44/2021 (ΑΔΑ:9ΟΚ5ΩΛΚ-11Α) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ, 
σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με 
Φ.Π.Α. 

10. Με την αριθ. 416/2021 (ΑΔΑ:6ΨΙ6ΩΛΚ-3Κ7) απόφαση Ο.Ε. εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ, 
σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη του έργου, ήτοι ποσού 262.399,52€ με 
Φ.Π.Α. 

11. Για το έργο εκδόθηκε η από 07-06-2021 βεβαίωση περαίωσης εργασιών, 
σύμφωνα με την οποία το έργο έχει περατωθεί εμπρόθεσμα, ήτοι την 31-05-2021. 

12. Με την υπ’ αριθμ 23864/14-06-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη η 
τελική επιμέτρηση του έργου, η οποία θεωρήθηκε την 28-06-2021. 

13. Με την υπ’ αριθμ 28873/14-07-2021 αίτηση της αναδόχου εταιρείας υπεβλήθη ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Μητρώο του έργου. 
 

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

1. Με την αριθμ. 496/2021 (ΑΔΑ:6ΓΘ0ΩΛΚ-0ΑΑ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Λαμιέων συστήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου. 

2. Η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε το έργο και υπέγραψε το σχετικό πρωτόκολλο   
την 05-10-2021.  

 
Μετά τα παραπάνω προτείνεται: 

 

Η έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» αναδόχου 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 

           -10-2021 
Η συντάξασα 

     -10-2021 
Ο προϊστάμενος τμήματος 

     -10-2021 
Η αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Αλεξία Ρουχά 
Πολιτ. Μηχ/κός ΤΕ–Α’ Βαθμ. 

Σωτήριος Ρίζος 
Τοπογ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Αρχιτ. Μηχανικός–Α’ Βαθμ. 

 















Σελίδα 1 από 2 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
Είδος Πράξης: Λοιπές 
Κανονιστικές Πράξεις 

Θεματική Ενότητα: Πολιτική Ζωή 

Αρμόδιος υπάλληλος : Ζωή 
Κακανά 
Τηλ.: 22313 51552 
Email: kakana@lamia-city.gr 
 

  

 
Εισήγηση 

Προς 
Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

 
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους  που κατασκευάζεται το 

έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ» 

          
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με   το 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, τίθεται υπόψη σας η συγκρότηση  επιτροπής παραλαβής 
φυσικού εδάφους, της παρ. 1 του άρθρου 151, του Ν 4412/2016 και αφορά στο έργο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 62.000,00€, αναδόχου ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ. 
 
Ιστορικό 

 
Tην 27-09-2021 υπογράφηκε η αρ. 38844/σύμβαση εκτέλεσης του έργου 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ 
ΥΠΑΤΗΣ» με ανάδοχο την ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ.  

Με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 151, του Ν 4412/2016, προβλέπεται η 
συγκρότηση  Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των υπό εκτέλεση 
έργων, από την προϊσταμένη αρχή. Στην  Επιτροπή, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις  
συμμετέχουν υποχρεωτικά ο προϊστάμενος της Δ/νουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του 
έργου. 

      Σύμφωνα με τα παραπάνω και προκειμένου να παραληφθεί το φυσικό έδαφος της 
εργολαβίας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ», πρέπει να οριστεί επιτροπή η οποία μπορεί να περιλάβει και άλλο 
υπάλληλο ως μέλος κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
 



Σελίδα 2 από 2 
 

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία προτείνει 
 

Τη λήψη απόφασης συγκρότησης επιτροπής που αφορά στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ 
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ», προϋπολογισμού 
62.000,00€, αναδόχου ΤΣΩΝΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, για την παραλαβή του φυσικού 
εδάφους της  παρ 1 του άρθρου 151, του Ν 4412/2016:  

1) η κ. Αφροδίτη Πολιτοπούλου ως Προϊσταμένη της Δ/νουσας Υπηρεσίας 
2) η κ Ζωή Κακανά, επιβλέπουσα πολιτικός μηχανικός του  έργου . 

 
 

Λαμία    -10-2021 Λαμία      -10-2021 Λαμία      -10-2021 
Ο αρμόδιος  υπάλληλος Ο   προϊστάμενος τμήματος  Η Αναπλ. Προϊσταμένη της 

Δνσης ΥΤΕ 
 

 
 
 

  

Ζωή Κακανά Σωτήριος Ρίζος  Αφροδίτη Πολιτοπούλου 
Πολιτικός μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Αρχιτέκτων μηχανικός 

 
 



 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Θ Ε Μ Α : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  του Δήμου Λαμιέων και του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ «Αμφικτυονίες Α.Ε.» με θέμα «Διοικητική υποστήριξη στην 

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαμιέων».               

Σήμερα την 06η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30,  το 

Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την από 01/10/2021 

πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., διά τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 

Α΄55/ 11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α’76), όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ήταν:  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος)  

2) Δημήτριος Μπεσλεμές (Αντ/ρος)  

3) Αθανασία Στιβακτή (Αντ/ρος)   

4) Χαράλαμπος Λιόλιος  (Μέλος)  

5) Γεώργιος Χαντζής  (Μέλος)  

6) Βιργινία Στεργίου (Μέλος)  

7) Γεώργιος Σταμούλης  (Μέλος)  

8) Γεώργιος Σαρανταυγάς (Μέλος)  

9)  Βασίλειος Μωραΐτης (Μέλος)  

10)  Γρηγόριος Τσούρτος (Μέλος)  

 

 

 
 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ           
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε 

«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 
 

 

 

   

 

              

                       ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 74/2021 



Στη συνεδρίαση συμμετείχε χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Γενική Δ/ντρια του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Αλεξάνδρα Παπαθανασίου. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 10 μελών ήταν παρόντα  10  μέλη, 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη του, τη σχετική εισήγηση της Γενικής Δ/ντριας του Αναπτυξιακού 

Οργανισμού του, η οποία έχει ως:   

 
Έχοντας υπόψη : 

• Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  

• Τον Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα 

άρθρα 2 και 8 αυτού, 

• Το με αριθ πρωτ 3303/28-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Λαμιέων προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της  

• Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’ 3841/30-11-2016), όπως 

αυτός αρχικά τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ Β’ 6077/31-12-2018) και τελικά 

ισχύει, με την υπ’ αριθ.185/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων (πρακτικό 

14ο/29.7.2020) που εγκρίθηκε [ως τροποποίηση και επαναδιατύπωση] με την με αριθμό 

156883/15-09-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-

Στερεάς Ελλάδας [ΦΕΚ Β΄ 4224/30-09-2020]. 

• Το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 

συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε 

περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της προβλέψεις και έχει ως 

σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών 

τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, 

την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής 

σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 

• Την με αριθ πρωτ 1194/30-09-2021 βεβαίωση Αναπτυξιακού Οργανισμού  για αποδοχή της  

συνδρομής  στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων,  

• Το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης που τίθεται προς έγκριση,  

• Την με αριθμ. 5/2021 Απόφαση Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού σύμφωνα με την οποία 

εγκρίθηκε μεταξύ άλλων, η εξουσιοδότηση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Δ.Σ. του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού» στον κ. Εμμανουήλ Σπαθούλα. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 



1. Την έγκριση της σκοπιμότητας σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» με θέμα την «Διοικητική 

υποστήριξη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαμιέων», σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Τον ορισμό εκπροσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού στην κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και ειδικότερα, της κας Φωτεινής Φυκα, Δ/ντριας Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ως τακτικό μέλος και τον κο Εμμανουήλ Γέμελο, 

στελέχους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού, ως αναπληρωματικό μέλος. 

3. Την εξουσιοδότηση του κ. Εμμανουήλ Σπαθούλα για την υπογραφή της  παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 

 

Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι   ΟΜΟΦΩΝΑ : 

1. Την έγκριση της σκοπιμότητας σύναψης και των όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Λαμιέων και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» με θέμα την «Διοικητική 

υποστήριξη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λαμιέων», σύμφωνα με το 

συνημμένο σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

2. Τον ορισμό εκπροσώπων του Αναπτυξιακού Οργανισμού στην κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης και ειδικότερα, της κας Φωτεινής Φυκα, Δ/ντριας Δ/νσης Διοικητικού-

Οικονομικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ως τακτικό μέλος και τον κο Εμμανουήλ Γέμελο, 

στελέχους της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του Οργανισμού, ως αναπληρωματικό μέλος. 

3. Την εξουσιοδότηση του κ. Εμμανουήλ Σπαθούλα για την υπογραφή της  παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
------------------------ 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 

 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

       Λαμία, 06-10-2021 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
& 
 

ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

 
 
 
 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ   
 

«Διοικητική υποστήριξη στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου Λαμιέων»  

 
 
 
 

Λαμία Οκτώβριος 2021 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Σήμερα,   την …/…./2021 ημέρα …… και ώρα ….. στη Λαμία, έδρα του Δήμου 
Λαμιέων, οι κατωτέρω φορείς: 

1/ Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία Δήμος Λαμιέων ο οποίος 
εδρεύει στην Λαμία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Ευθύμιο Καραΐσκο 
και 

2/ Ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» που εδρεύει στη Λαμία, 
οδός Κύπρου 87 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Εμμανουήλ Σπαθούλα, ειδικά 
εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την αριθ. 5/2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. 

 

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις : 

α) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/08-06-2006). 

β) Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α΄/8-08-2016), όπως 

ισχύουν και ειδικότερα τα άρθρα 12 και 44 αυτού. 

γ) Του Ν.4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/11-03-2020), όπως ισχύει.  

δ) Του Ν.4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 

διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 

(ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 

2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 

λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 148/τ. 

Α΄/31-07-2020), όπως ισχύουν και ειδικότερα το άρθρο 132 αυτού. 

ε) Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως ισχύουν. 

στ) Του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α΄/19-07-

2018), όπως ισχύουν. 

ζ) Του Ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 

κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις» και 

ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 21 των Λοιπών Διατάξεων (ΦΕΚ 104/Α’/30-5-2020), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 132 του Ν. 4714/2020 (Φ.Ε.Κ. 148/τ. Α'/31-07-2020). 

η) Του Ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο 

επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου 

Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την 

εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 

197/τ. Α΄/12-10-2020). 



θ) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-06-2014), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ι) Του Ν. 4700/2020 «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 127/τ. Α΄/29-06-2020).  
κ) Του Νόμου 4548/2018 Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών (Νέος νόμος 
περί Ανωνύμων Εταιριών) (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-07-2018).  
κα) Τη με αριθ. πρωτ. 37260/16-06-2020 εγκύκλιο 200 του ΥΠ.ΕΣ., «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργία 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 
4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104). (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ). 
 
Β. λαμβάνοντας υπόψη : 
1. Το με αριθ πρωτ 3303/28-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Λαμιέων προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την διοικητική υποστήριξη 
της λειτουργίας της  

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων (ΦΕΚ Β’ 3841/30-11-2016), 
όπως αυτός αρχικά τροποποιήθηκε (ΦΕΚ Β’ 684/27-02-2018 και ΦΕΚ Β’ 6077/31-12-
2018) και τελικά ισχύει, με την υπ’ αριθ.185/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Λαμιέων (πρακτικό 14ο/29.7.2020) που εγκρίθηκε [ως τροποποίηση και 
επαναδιατύπωση] με την με αριθμό 156883/15-09-2020 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας [ΦΕΚ Β΄ 4224/30-09-2020]. 

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», όπως ισχύει (πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/2020 Γ.Σ.) 

4. το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 
Α.Ε.» είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου 
συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής 
πολιτικής σε περιφερειακό ή και ευρύτερο χώρο, σύμφωνα με τις καταστατικές της 
προβλέψεις και έχει ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική 
υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων 
υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και 
αειφόρου ανάπτυξης. 

5. Το υπ’ αριθ. Εγγραφής QS.21.023 Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
ISO9001:2015 που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.». 

6. Το με αριθμό 3062 ID εγγραφής του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ  «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 
Α.Ε.» στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με κωδικό Διαύγειας 10006164122. 

7. Το γεγονός ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» διαθέτει τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, 
αναγκαία στελέχωση κ.λπ.), ώστε να αναλάβει και να φέρει εις πέρας την υλοποίηση 
του έργου. 

8. Την με αριθ πρωτ 1194/30-09-2021 βεβαίωση Αναπτυξιακού Οργανισμού  για αποδοχή 
της  συνδρομής  στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων  

9. Την υπ’ αριθ. …./2021 (ΑΔΑ:…….) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων για την έγκριση της αναγκαιότητας και των όρων της Προγραμματικής 



Σύμβασης, καθώς και της  εξουσιοδότησης του Δημάρχου, κ. Ευθυμίου Καραϊσκου, για 
την υπογραφή της παρούσας. 

10. Την υπ’ αριθ. …../2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα σύναψης και 
οι όροι της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ορίστηκε εκπρόσωπος στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Εμμανουήλ Σπαθούλας για την 
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης. 

11. Τον Κ.Α. 00.6737.0016 Εξόδων   του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Λαμιέων 
και τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Λαμιέων με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό με 
ΔΤ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ ΑΕ»  

12. Την αρ. …../….-…-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ………..) του Δήμου 
Λαμιέων, για έγκριση δαπάνης ποσού……………..….για την υλοποίηση της 
προγραμματικής σύμβασης 

 

 

                        ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ : 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και περιέχει: 

-Περιεχόμενα 

ΑΡΘΡΟ 2_  Προοίμιο- Σκοπός 

ΑΡΘΡΟ 3_ Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 4_ Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Συμβαλλομένων 

ΑΡΘΡΟ 5_ Προϋπολογισμός και Πόροι – Χρηματοδότησης 

ΑΡΘΡΟ 6_ Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

ΑΡΘΡΟ 7 _ Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης 

ΑΡΘΡΟ 8 _ Τελικές Διατάξεις 

Παραρτήματα 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΚΟΠΟΣ 

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων απαρτίζεται από τα τμήματα;   
………………………………… και είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών 
προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και 
τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της 
δημοτικής περιουσίας. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική 
διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, 
εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Προβαίνει σε συνεχή διερεύνηση πηγών 



χρηματοδότησης και διατυπώνει προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, προκειμένου για την 
υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων της Διεύθυνσης.  

H Διεύθυνση αντιμετωπίζει ένα διαρκώς αυξανόμενό όγκο εργασίας   λόγω της διαρκούς 

εξειδίκευσης του αντικειμένου, της   προσαρμογής του πλαισίου λειτουργίας της στις 

απαιτήσεις σύγχρονης διακυβέρνησης  και παράλληλα  στις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

λόγω του Covid 19.  

Ειδικότερα με νεότερη τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών στο σχέδιο 

νόμου……………., παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα προς τους δημότες,  υποβολής δηλώσεων 

ή δηλώσεων ορθών στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου 

δημοτών με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές 

τετραγωνικών μέτρων, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 Η τροπολογία αυτή επιβαρύνει σημαντικά το ήδη βεβαρυμμένο αντικείμενο του Τμήματος 

Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, που  σαν βασικό  αντικείμενο έχει την :  

• σύνταξη βεβαιωτικών χρηματικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  

•παρακολούθηση  της πορεία είσπραξης όλων των εσόδων του Δήμου και από κάθε  πηγή. 

•μέριμνα για την επωφελέστερη διάθεση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, σύνταξη 

διακηρύξεων των δημοπρασιών προς μίσθωση των Δημοτικών Κτημάτων- κατάρτιση 

μισθωτηρίων - συμβολαίων  

•εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεις γης για εγκαταστάσεις θερμοκηπίων, κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις  κτλ 

•επιμέλεια της βεβαίωσης τέλους χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων παραχωρούμενων σε 

περίπτερα, μικροπωλητές, ΚΥΕ για τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά 

κλ.π. και την έκδοση με την ΔΤΥ των  άδειων προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 

• ευθύνη για την μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης.  

•σύνταξη παραστατικών σημειωμάτων για την έκδοση χρημ. καταλόγων και την  βεβαίωση 

τυχόν εσόδων από Πρόστιμα, καταλογιστικές αποφάσεις, λοιπές καταπτώσεις, έσοδα από 

Δαπάνες δικαστικών επιμελητών (Ν1882/1990 άρθρο 31), έσοδα δημοσιεύσεων 

διακηρύξεων και δημοπρασιών, έσοδα από αποξήλωση διαφημιστικών στοιχείων, εισφορά 

σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδ/κών σχεδίων, μετατροπή σε χρήμα της 

εισφοράς σε γη   κτλ 

•παραλαβή  των δηλώσεων υπόχρεων επιχειρήσεων για την επιβολή Δημοτικού Τέλους 

Επιτηδευματιών και επιμελείται της βεβαίωσης των οφειλών από το ανωτέρω τέλος. 

Μέχρι σήμερα  δεν έχει γίνει καμμιά νέα πρόσληψη  προσωπικού, για την υποβοήθηση του 
έργου της Οικονομικής Υπηρεσίας κατ’ αναλογία για το Τμήμα Προσόδων, όπως προέβλεπε 
ο νόμος, ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν κατατεθεί (είτε αυτοπροσώπως είτε στην 
πλατφόρμα της ΚΕΔΕ) έχει ξεπεράσει τον αριθμό των 50.000 και επιπλέον με  το νέο 
άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, το  Τμήμα Προσόδων, καλείται να 
ενσωματώσει άμεσα  τις αλλαγές αυτές στο πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να 
ξεκινήσει η εισροή εσόδων προς το Δήμο.  



Μετά τα παραπάνω,  είναι προφανής ο κίνδυνος  να μην μπορέσει να ανταποκριθεί 
εμπρόθεσμα, στην νέα υποχρέωση της, η  Οικονομική Υπηρεσία, και η  καθυστέρηση στην 
εκκαθάριση των  παραπάνω δηλώσεων θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικών 
πόρων για τον Δήμο, αλλά  και την άνιση μεταχείριση των πολιτών, λόγω μη ορθού 
υπολογισμού των δημοτικών τελών και φόρων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αντιμετώπιση της σημαντικής αυτής υποχρέωσης  για τον Δήμο, είναι η κατά το δυνατόν  
καλύτερη οργάνωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του.  

Με αίτημα της από τις 28-09-2021, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαμιέων, απευθύνθηκε  προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό για την διοικητική υποστήριξη 
της λειτουργίας της. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, διαθέτει οργανωμένες Διευθύνσεις, 
τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, αλλά και τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό.(Οι 
στόχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 
Σύμφωνα και με το άρθρο  8 του Ν.4674/2020, που αναφέρει: -ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 
σύνδεσμοι δήμων, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συμβάλλονται μεταξύ τους 
για την αποτελεσματική άσκηση αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή 
υπηρεσιών προς τους πολίτες.  Δύναται λοιπόν να διαθέσει τον κατάλληλο αριθμό και 
ειδικότητες προσωπικού και συνεργατών, ώστε να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στη 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, για άμεση συνδρομή στο Τμήμα 
Εσόδων.  

 

Με βάση τα παραπάνω  Δήμος Λαμιέων και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες 
Α.Ε.» προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία 
προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους προκειμένου η Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων να λάβει υποστήριξη από τον Αναπτυξιακό 
Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» με εξειδικευμένα στελέχη στα οικονομικά και στην 
πληροφορική, και έτσι να επιτευχθεί ‘ορθά και  άρτια’ η εφαρμογή των στόχων της 
προγραμματικής σύμβασης, ήτοι να τακτοποιηθεί εμπρόθεσμα η καταγραφή των 
δηλώσεων, για να μην υπάρξει απώλεια πόρων ούτε για τους Δημότες, ούτε για τον Δήμο,  
δευτερευόντως δε η ‘τακτοποίηση’ αυτή  θα συμβάλλει στην στατιστική πληρέστερη  
καταγραφή και ανάλυση των  οικιστικών δεδομένων του Δήμου που είναι απαραίτητα για 
τον σύγχρονο  επιχειρησιακό  σχεδιασμό του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η   παροχή διοικητικής υποστήριξης 
από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.», προς  την Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων, με 5 στελέχη κατάλληλων ειδικοτήτων προκειμένου να 
συνδράμει την παραπάνω Διεύθυνση στον σημαντικό όγκο πρόσθετης εργασίας που 
προέκυψε σε συνέχεια της  πρόσφατης τροποποίησης του   άρθρου 51 (Ρυθμίσεις σχετικά 
με δημοτικά τέλη) του Ν. 4647/19 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 
Σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι η  
καταχώρηση επεξεργασία και …………………………………….. των δηλώσεων από το σύνολο των 



δημοτών για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέχρι την 31-12-2021 οπότε και θα εκκαθαριστούν  
από τις Οικονομική  Υπηρεσία των δήμων .  

Η παροχή υπηρεσίας του προσωπικού του Αναπτυξιακού  Οργανισμού που θα διατεθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης - θα γίνει με την διοίκηση και εποπτεία του Δήμου 
Λαμιέων. Ο   Δήμος θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, σε χώρους 
εργασίας και εξοπλισμό, ενώ ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα γνωστοποιεί εγγράφως τα 
στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ειδικότητα) των στελεχών που θα διαθέτει στο Δήμο. Τα 
στελέχη αυτά  του θα θεωρούνται ως οιονεί υπάλληλοι του Δήμου Λαμιέων και θα  
εντάσσονται στη λειτουργικότητα και λειτουργία της αρμόδιας Διεύθυνσης, θα  παράσχουν 
τις υπηρεσίες τους επί τόπου ασκώντας αποφασιστικές αρμοδιότητες που ανάγονται ή 
εμπίπτουν στο πλαίσιο εκτέλεσης των εν λόγω καθηκόντων τους, τελώντας υπό την 
καθοδήγηση του Προϊσταμένου της εν λόγω Δ/νσης του Δήμου, για το συμφωνηθέν 
αντικείμενο. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός θα ενημερώνεται σε τακτά διαστήματα για το σύνολο των 
παραπάνω ενεργειών, με έκθεση πεπραγμένων από το εμπλεκόμενο στέλεχος και 
συνυπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου. Την έκθεση θα εγκρίνει και υπογράφει η 
Προϊστάμενη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  του Α.Ο.  

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 
δικαιώματα: 

Ο  Δήμος Λαμιέων αναλαμβάνει: 

• Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης σε διαδικαστικό 

επίπεδο. 

• Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται - με τον Αναπτυξιακό 

Οργανισμό «Αμφικτυονίες Α.Ε.» για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην 

εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της παρεχόμενής συνδρομής. 

• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, όπου αυτό 

απαιτείται. 

• Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο το αντικείμενο που περιγράφεται στην 
παρούσα.  

• Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αμφικτυονίες Α.Ε.» αναλαμβάνει: 

• Να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστεί η αρτιότητα για 

την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση της συνδρομής του 



• Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται, καθώς και την παροχή υπηρεσιών 

από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την 

υλοποίηση του έργου. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης του άρθρου 7. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 3 
της παρούσας Σύμβασης υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (…………………….. €) πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. Ο προϋπολογισμός των επιμέρους εργασιών αποτυπώνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  αυτής. 

Οι πόροι για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα προέρχονται και θα 
εκταμιεύονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων, που θα συνεισφέρει το 
ποσό των …………………………………………. ευρώ (……………….. €), προερχόμενο από 
συγκεκριμένη πίστωση με Κ.Α. Εξόδων ……………..και τίτλο «Προγραμματική Σύμβαση του 
Δήμου Λαμιέων, με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΟΤΑ  "ΑΜΦΥΚΤΙΟΝΙΕΣ Α.Ε."» προερχόμενο 
από τον προϋπολογισμό του αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας 
σύμβασης. Οι πόροι της εν λόγω σύμβασης κατανέμονται σε 
……………………………..(………………. €) για το 2021, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και 
………………………… (………………….. €) για το έτος 2022, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1/ Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της συνδρομής του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
«Αμφικτυονίες Α.Ε.» προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαμιέων στο 
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης αφορά σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
παρούσας και για 14 μήνες όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

2/ Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης ανάλογα με την πορεία του φυσικού αντικειμένου της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης συστήνεται Κοινή 
Επιτροπή  Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, με έδρα τη Λαμία. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από τους: 

-κ.  ………………………, εκπρόσωπο του  Δήμου Λαμιέων με αναπληρωτή του 
…………………………,  εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων  



-κ. ……………………, εκπρόσωπο του  Δήμου Λαμιέων,, με αναπληρωτή του τον κ.  
…………………….. εκπρόσωπο του  Δήμου Λαμιέων  

-κα Φωτεινή Φύκα  εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού Οργανισμού  «Αμφικτυονίες 
Α.Ε.», με αναπληρωτή της, τον Κο Εμμανουήλ Γέμελο, εκπρόσωπο του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.»  

1.- Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων 
της προγραμματικής σύμβασης, υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου αυτής, η 
επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, σχετικής με την ερμηνεία των 
όρων ή τον τρόπο εφαρμογής. 

2.- Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο 
κ…………………………………  εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων,  

Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη σύγκλησης των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Παρακολούθησης καθώς και της υλοποίησης των αποφάσεων αυτής. 

3.- Στην πρόσκληση της συνεδρίασης, γράφονται τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα με τον προσφορότερο τρόπο. 

4.- Σε περίπτωση κωλύματος τακτικού μέλους της Επιτροπής να συμμετέχει, 
ειδοποιεί με ευθύνη του το νόμιμο αναπληρωτή του. 

5.- Συγχρόνως, μαζί με την πρόσκληση αποστέλλεται κάθε αναγκαίο 
πληροφοριακό υλικό  για ενημέρωση των μελών. 

6.- Έργο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης, η εποπτεία της εκτέλεσης των προβλεπόμενων ενεργειών ως 
συνόλου και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν δε ρυθμίζεται με τη Σύμβαση 
αυτή. 

7.- Η Κοινή Επιτροπή στο διάστημα υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης θα 
συνεδριάσει τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε 
μέλος αυτής, για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου του έργου. 

8.- Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους 
στην Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή 
αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. 

9.- Η επιτροπή πιστοποιεί τη πρόοδο του φυσικού αντικειμένου της Σύμβασης και 
εγκρίνει, απολογιστικά, τις σχετικές εκταμιεύσεις προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό 
«Αμφικτυονίες Α.Ε.». 

10.- Η επιτροπή αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης. 

11.- Η επιτροπή εγκρίνει την παράταση, με αιτιολογημένη και γραπτή απόφαση της 
χρονικής διάρκειας της προγραμματικής Σύμβασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής. 

12.- Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και 
συνεδριάζει στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Σε περιπτώσεις που δεν είναι 
δυνατή η παρουσία δια ζώσης, προβλέπεται η συνεδρίασή της διαδικτυακά. 



13.- Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται μετά από σχετική απόφασή της και 
από ειδικό προσωπικό, που έχει γνώση του αντικειμένου της Σύμβασης. Το ειδικό αυτό 
προσωπικό καλείται Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, θα 
αποτελείται από τεχνικούς εκπροσώπους των μερών και θα εκφράζει άποψη πάνω στα 
ειδικά επιστημονικά θέματα, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Αντισυμβατική συμπεριφορά – συνέπειες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης 
από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να εγείρει κάθε άλλη σχετική αξίωση που προβλέπεται στο 
νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσας προγραμματικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Τελικές διατάξεις 

1.Καμία τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης ή επέκτασή της, λόγω ανάγκης 
εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που 
υπογράφεται από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών που στην προκειμένη 
περίπτωση είναι τα μέλη της Κοινής Επιτροπής, τα οποία αποφασίζουν σχετικά. Σε 
περίπτωση που αυτές επιφέρουν τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου απαιτούνται 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε 
από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη 
σύμβαση. 

3. Ο συμβαλλόμενος που έχει την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης και καταβολής των 
αναγκαίων πόρων, οφείλει να προβαίνει άμεσα και ανελλιπώς στις χρηματοδοτήσεις όπως 
ορίσθηκαν κατά συγκεκριμένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης).  

4. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ 
Α.Ε.» είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του και 
αφορούν στο αντικείμενο που έχει αναλάβει, τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία 
Της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαμιέων  

 
5. Ταυτόχρονα ο συμβαλλόμενος που είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση και 
καταβολή των αναγκαίων πόρων υποχρεούται να καταβάλει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό 
το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφερε.  

6. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκειά της η συλλογή και 
επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων κατά τα ανωτέρω γίνεται σύμφωνα με τη 
σχετική ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών, ως κάθε φορά ισχύει. 



7. Η διαδικασία καταγγελίας της σύμβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του 
συμβαλλόμενου ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης. 

8. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που αφορά στην εκτέλεση και 
ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης η οποία δεν επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, επιλύεται στα αρμόδια Δικαστήρια. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση και 
υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα, λαμβάνοντας κάθε συμβαλλόμενος 
από δύο (2) αντίγραφα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ  
 

Ο Δήμαρχος  
 
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.» 

Με εντολή Δ.Σ. 
Ο εξουσιοδοτούμενος 

 
 
 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΑΘΟΥΛΑΣ 
 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α   Ι 

Επιχειρησιακοί στόχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού Αμφικτυονίες ΑΕ σύμφωνα με το καταστατικό του 

Οι Επιχειρησιακοί στόχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αμφικτυονίες Α.Ε.» αφορούν: 
-την επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των μελών της, καθώς και άλλων Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών 
φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων.  

-την παροχή τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, καθώς 
και την άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α' 133).  

-την ανάληψη εκτέλεσης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων για λογαριασμό των μελών της 
και άλλων ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό καθώς και η υποστήριξη τεχνικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών δόμησης των μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν.4674/2020. 

-τη συμμετοχή της Εταιρείας στο σχεδιασμό, εφαρμογή και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 
(ΟΧΕ) χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο 
γεωγραφικό χώρο. 

-την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής αυτών. 

-τη μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενων δομών, αναγκών και προβλημάτων σχετικά με την 
οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή δραστηριότητα στην περιοχή δραστηριοποίησης, το σχεδιασμό και εφαρμογή 
αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της 
τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας 
των μελών της, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη 
βελτίωση των υποδομών καθώς και την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

-τη στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα την ενίσχυση επενδύσεων και τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας, την ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα τη 
στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και την ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε 
επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και τη σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας. 

-τη διερεύνηση, μελέτη και συντονισμό διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή 
τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και 
αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς σκοπούς. 

-το σχεδιασμό, εφαρμογή, υλοποίηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων συναφών προς τους σκοπούς του καταστατικού. 

- τη δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη των μελών της από οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. 

- το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής,  
-την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και τη δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη μελέτη 

της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής. 
-την ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά́ και ερευνητικά́ ιδρύματα, τη 

χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και την ανάπτυξη δράσεων 
έρευνας και ανάπτυξης. 

-τη συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και τον ορισμό ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την 
υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και την ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και 
περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας. 

-την σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των  ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον 
δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου. 

- την επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για 
την πληροφόρηση του κοινού, καθώς και την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και τη διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων 
και άλλων εκδηλώσεων. 
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Προεκτίμηση κόστους 

 

Ως βάση προεκτίμησης, του συνολικού κόστους έχουν ληφθεί υπόψη αντίστοιχες δαπάνες για παροχή 
υπηρεσιών κατά αναλογία από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν τα απολογιστικά στοιχεία. Για τις παραπάνω 
κατηγορίες δαπανών θα υπάρξει απολογιστική ανάλυση δαπανών σύμφωνα με την διαδικασία ανάθεσης 
υπηρεσιών και τη νομοθεσία. Στις παραπάνω δαπάνες θα υπολογίζονται έμμεσες λειτουργικές δαπάνες μέχρι 
15% με βάση την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΑ Κατηγορία  

Εργασιών 

Μονάδα Μέτρησης Αριθμός Μοναδιαίο 
Κόστος (€) 

Διάρκεια σε 
μήνες  

Συνολικό 
Κόστος (€) 

1 
Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 4  14  

2 Π.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ 1  14  

Λειτουργικά Κόστη (15%)   

Σύνολο   

ΦΠΑ   

Γενικό Σύνολο    

 

-Με  απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Ο αριθμός των 
στελεχών που θα υλοποιήσουν τις υπηρεσίες, δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών,  
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

 
 Διάρκεια σε Μηνες 

 2021 2022 
 11ος  12ος  1ος 2ος           

Παροχή διοικητικής 
υποστήριξης για συνδρομή στο 
Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Λαμιέων  

  

 

 
 
 

 




