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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Σας προσκαλούμε στην 43η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και   

ώρα 12:00 μμ, 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.69136/04-11-2021 (ΦΕΚ-5138/τ.Β/05-

11-2021) 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 τη Σάββατο 06 Νοεμβρίου 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 66/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/08.11.2021 

[ΑΔΑ: 907746ΜΤΛ6-ΥΟ8]  εγκυκλίων  του  Υπουργείου Εσωτερικών.  
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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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
Θέμα  1ο  : Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε οικονομικό φορέα, προς τα κληροδοτήματα 
αυτοτελούς  διαχείρισης Δήμου Λαμιέων  (κατά  τις διατάξεις των ν. 4182/2013 (παρ. 7 
άρθρου 58 σε συνδυασμό με τις διατάξεις άρθρο. 48, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 
4 δ, άρθρο 171 του ν. 4261/2014) 
    

Θέμα 2⁰ : Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση:  « Του 70ου Πανελλήνιου Ατομικού 

Πρωταθλήματος  Ανδρών και του 43ου Πανελλήνιου  Ατομικού Πρωταθλήματος 
Γυναικών». 
 

Θέμα 3ο  : Εξειδίκευση πίστωσης για εκδήλωση κοινωνικού χαρακτήρα  για την ΔΙΕΘΝΗ 

ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 
      
Θέμα 4ο : Αποδοχή παρακαταθήκης 
  
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

Θέμα 5ο : Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «μελέτες για την 

αποκατάσταση της Γέφυρας Γοργοποτάμου» 

 
Θέμα  6ο  : Σύσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών που 
ενσωματώνονται στο έργο «Συντήρηση εγκαταστάσεων και κατασκευή στίβου στο γήπεδο 
Γαλανέικων» 

Θέμα  7ο  : Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής  παραλαβής  του  έργου 
«ολοκλήρωση  εργασιών  Πλατείας  Βασιλικών» 
 
Θέμα 8ο  : Παράταση προθεσμίας του έργου :  «Ηλεκτροφωτισμός  Περιφερειακής  Οδού 

Λαμίας». 

Θέμα  9⁰ : Παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτες  Για Την 
Αποκατάσταση Της  Γέφυρας  Γοργοποτάμου» 

Θέμα 10⁰ :  Έγκριση  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» 
 

Θέμα 11o  : Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού - Έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών -  Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια: « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ», προϋπολογισμού 
173.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
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Θέμα 12ο : Γνωμοδότηση  της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών, 
για 2η τροποποίηση της με αρ. πρωτ.: 28113/09-07-2021 σύμβασης για την προμήθεια: 

«προμήθεια καυσίμων του δήμου λαμιέων & των νομικών προσώπων του-τμήμα α.: 
βενζίνη αμόλυβδη, τμήμα β.:πετρέλαιο κίνησης & τμήμα δ.:υγραέριο κίνησης (lpg), για τις 

ανάγκες του δήμου λαμιέων» 
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως το μέλος 

που σας αναπληρώνει, προκειμένου να παραστεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής.    

 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
Ι. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
Τακτικά  μέλη  Οικονομικής  Επιτροπής 
κ.κ. Αντιδήμαρχοι  
1.- Παναγιώτης Φώσκολος 
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) 
 
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 
7.- κ. Λάμπρου  Γεώργιο 
8.- κ. Πάπουτσα  Νικόλαο 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   
 
 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ K. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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