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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 

Σας προσκαλούμε στην 44η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 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 τo 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.  

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. 

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

Θέμα  1ο  : «Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Παρουσίαση 

του βιβλίου “Μνήμες Κατοχής. Ανοιχτές πληγές στον χρόνο”», του Ανδρέα Γ. 

Ανδρουλιδάκη».   

 

Θέμα 2⁰ : «Περί αποδοχής ή μη δωρεάς έργου τέχνης» 

 
Θέμα 3ο  : Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας   
και  Τέχνης    
      
Θέμα 4ο  : Ενημέρωση και λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων και 
εκθέσεων ελέγχου έτους 2020. 
 
Θέμα 5ο  : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού Έτους 2021 
της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο 
Ρούμελης. 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ : 
 
Θέμα 6ο : «Άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 186/2021 απόφασης Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Λαμίας - διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου – καθορισμός αμοιβής» .  
 
 ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΩΝ  
 
Θέμα 7ο :  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου : 

«Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού κολυμβητηρίου».  
 

Θέμα  8ο  : Έγκριση του 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, του έργου : 
«Ηλεκτροφωτισμός  Περιφερειακής Οδού Λαμίας». 

Θέμα  9ο  : Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση 
προσβασιμότητας ΑμεΑ στο σχολικό συγκρότημα 1ου και 17ου  Δημοτικού» 
 
Θέμα 10ο  : Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού 
συγκροτήματος 1ου & 17ου Δημοτικού και 17ου Νηπιαγωγείου Λαμίας». 

 
Θέμα  11⁰ : Αποδοχή της χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ της υπηρεσίας: 
«Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων στο 

Δήμο Λαμιέων»  
 
Θέμα 12⁰ : <Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 1 στύλο 
και 1 απλό φωτιστικό προμήθειάς μας στον οικισμό Αμαλώτας, κοινότητα Υπάτης> 
 
Θέμα 13o  : <Εξειδίκευση πίστωσης για την επέκταση δημοτικού φωτισμού κατά 3 απλά 
φωτιστικά προμήθειάς μας σε υφιστάμενες κολώνες στην κοινότητα Μεξιατών (είσοδος 
από Κομποτάδες >. 
 
Θέμα 14ο : Παράταση προθεσμίας του έργου : «Εργασίες αναβάθμισης ανοικτού 
κολυμβητηρίου» 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 

 

Θέμα 15ο : Υποβολή πρότασης  στην Πρόσκληση  64 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»  στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του έργου 
«Αναβάθμιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών Δομών» 
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Θέμα 16ο : Υποβολή πρότασης  στην Πρόσκληση  64 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα»  στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του έργου 
«Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ- δημιουργία social hub» 

Θέμα 17ο : Αναθεώρηση του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»  
(ΟΣΒΑΑ) του Δήμου Λαμιέων με αξιοποίηση της ΄΄Ολοκληρωμένης Χωρικής 
Επένδυσης΄΄ (ΟΧΕ) της Πόλης της Λαμίας. 

 

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 
3.- Δημήτριος Μπεσλεμές  
4.- Δημήτριος Τζούφλας   
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: 
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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