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ΠΡΟΣ: 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
    

 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Σας προσκαλούμε στην 38η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις  12 Οκτωβρίου  2021, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 12:00,  στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου (Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού), για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα που  αναγράφονται στην παρούσα. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία  [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 
εμβολιασμένους [πλήρως  εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες 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  Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793], ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 
55732/13-09-2021 (ΦΕΚ Β΄4214/13-09-2021) και Δ1α/Γ.Π.οικ.60400/01-10-2021(ΦΕΚ-4577/τ.Β/03-10-
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 04 
Οκτωβρίου  2021 μέχρι και σήμερα, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54 
/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/02-08-2021 [ΑΔΑ: 60ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ΔΙΔΑΔ /Φ.69 
/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-6ΑΟ] , 56/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/ οικ. 16259 /16-08-2021 
[ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και 57/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021[ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ] 
60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13-09-2021 [ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε] και 62/ 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/183/οικ.18664/30.09.2021 [ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6] εγκυκλίων  του    Υπουργείου 
Εσωτερικών.  

Παρακαλούμε οι παριστάμενοι, εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι  να είναι εφοδιασμένοι με 
πιστοποιητικό εμβολιασμού,  που εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https: // www.gov.gr/ipiresies/ugeia-
kai-pronoia/koronoioscovid-19 και εφόσον έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο, βεβαίωση από 
εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά, για αποτελέσματα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο 
PCR για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών ή  ελέγχου με τη χρήση 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) προ σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη 

συνεδρίαση. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ  
 

           ΘΕΜΑ 1ο : «Περί πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι.» 

 

mailto:%20e.tzamali@lamia-city.gr
http://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19
http://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoioscovid-19
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            ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 2ο:  Εξειδίκευση Πίστωσης για δράση κοινωνικού χαρακτήρα με θέμα: «Ευρωπαϊκή 
Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Ι Πρακτικού & ΙΙ  Πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού   διεθνούς 
διαγωνισμού  και  ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια: «προμήθεια 
απορριμματοφόρων»  

 
            ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

    ΘΕΜΑ 4ο :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»  

 
             Σε περίπτωση κωλύματός σας  παρακαλούμε να ενημερώσετε  το μέλος που σας 
αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στην ανωτέρω συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής.    
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
(α) Τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αντιδήμαρχοι  
1.- Σωτήριος Κουτσοβέλης 
2.- Δημήτριος Κυρίτσης 
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
3.- Δημήτριος Μπεσλεμές  
4.- Δημήτριος Τζούφλας   
5.- Δημήτριος Αργυρίου  
6.- Ιωάννης Ρούλιας 
7.- θεόδωρος Αρναούτογλου  
8.- Γεώργιος Παπανικολάου 
(με την παράκληση να ενημερώσουν τους 
αναπληρωτές τους σε περίπτωση 
απουσίας) 
(β) Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, 
Προγραμματισμού Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας   & 
Η.Δ.  
(με την υποχρέωση της ανάρτησης στην 
ιστοσελίδα  του Δήμου Λαμιέων) 
 
ΙΙ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ: 
1.- Γενική Γραμματέα 
2.- κ. Σταυρογιάννη Νικόλαο 
3.- κ. Στασινό Παναγιώτη 
4.- κ. Κυριακάκη  Βασίλειο 
5.- κ. Σταϊκο Θωμά 
6.- κ. Δελιχά Γεώργιο 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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