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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ 

  
 

Λαμία, 24/02/2023 

Τασ.Γνζη      :  Φλέμινγκ & Δπςθπού Σηαςπού 
Τασ.Κώδικαρ :  351 31  ΛΑΜΙΑ 
Απ. ηηλεθ.     :  22313 51500 
e-mail            :  grdrh@lamia-city.gr 
 

 ΠΡΟ: Οικονομική Επιτροπή 
Δήμου Λαμιέων 

 

ΘΕΜΑ:  «Εξειδίκευςη πίςτωςησ για την διοργάνωςη του Στρατηγικοφ Συνεδρίου 
«THERMOPYLAE FORUM 2023» 
 
 
Λαμβάνονηαρ ςπότη : 

1. Το άπθπο 58, παπ.1 ηος Ν.3852/2010 πεπίπηυζη ε’, όπυρ ανηικαηαζηάθηκε από 

ηην παπ.1 ηος άπθπος 14 ηος Ν. 4625/19 (ΦΔΚ 139/31.08.2019 ηεύσορ Α’)  

2. Το άπθπο 75 ηος Ν.3463/06 , πεπίπηυζη ε’.  

3. Το από 08/02/2023 αίηημα ηος Δλληνικού Ινζηιηούηος Δπισειπημαηικόηηηαρ & 

Αειθόπος Ανάπηςξηρ  

  
Σύμθυνα με ηο από 08-02-2023 έγγπαθο ηος Δλληνικού Ινζηιηούηος 

Δπισειπημαηικόηηηαρ & Αειθόπος Ανάπηςξηρ διοπγανώνεηαι ηο Σηπαηηγικό Σςνέδπιο 

«THEROMPYLAE FORUM 2023» με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Πεπιθέπειαρ Ση.Δλλάδαρ 

και ηην ηιμηηική ζςνεπγαζία ηηρ Ιεπάρ Μηηπόποληρ Φθιώηιδαρ. 

Οι Θεπμοπύλερ αποηελούν ένα από ηα ζποςδαιόηεπα ηοπόζημα για ηον Δλληνιζμό 

και ολόκληπη ηην Δςπώπη, ζύμβολο ηηρ διασπονικήρ αξίαρ ηος απσαίος ελληνικού 

πνεύμαηορ καηά ηην διαμόπθυζη ηος Δςπυπαφκού και, εν γένει, ηος Γςηικού 

Πολιηιζμού. 

Σκοπόρ ηος Σςνεδπίος είναι, μέζυ ηηρ ανάλςζηρ ηηρ ςθιζηάμενηρ παγκόζμιαρ ηάξηρ 

και ηυν νέυν γευπολιηικών δεδομένυν, να διεπεςνήζει ηον ηπόπο με ηον οποίο οι 

διεθνείρ ηάζειρ και ιζοπποπίερ αποηελούν καθοπιζηικούρ παπάγονηερ πποζδιοπιζμού 

ηος κοινυνικού ζςζηήμαηορ, υρ ππορ ηη δέζμεςζη ηήπηζηρ ηος ζςνόλος ηυν 

απαιηήζευν ηος Κπάηοςρ και ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ ππορ ηον Πολίηη. 

Η διοπγάνυζη ζηοσεύει ζηην καηαγπαθή ηος ςπάπσονηορ επενδςηικού πλαιζίος ζηην 

πεπιοσή ηηρ Σηεπεάρ Δλλάδορ και θιλοδοξεί να αποηελέζει δεξαμενή ζκέτηρ για ηην 
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ανάδειξη ηος θεζμικού πόλος ηηρ Κενηπικήρ Γιοίκηζηρ και ηηρ Τοπικήρ 

Αςηοδιοίκηζηρ εξςπηπεηώνηαρ ηοςρ αναπηςξιακούρ ζηόσοςρ ηος Γήμος Λαμιέυν. 

Η καηανόηζη ηυν ζύνθεηυν ζσέζευν και αλληλεξαπηήζευν ηος ενεπγειακού ηομέα 

με ηην αγποηική και ηην ηοςπιζηική ανάπηςξη, ηη μεηαποίηζη και ηη βαπιά 

Βιομησανία, θα οδηγήζει ζε κπίζιμα ζςμπεπάζμαηα για ηον πποηεινόμενο ζσεδιαζμό 

και ηην εθαπμογή πολιηικών αναβάθμιζηρ ηος ζςνόλος ηηρ παπαγυγικήρ Αλςζίδαρ 

Αξίαρ, για ηο Γήμο Λαμιέυν και ηην Πεπιθέπεια ηηρ Σηεπεάρ Δλλάδορ. 

 

Τν αλακελόκελν θόζηνο ηεο δηνξγάλωζεο πνπ ζα βαξύλεη ην Δήκν Λακηέωλ 

ππνινγίδεηαη ζηα 18.600,00 € θαη ζα επηβαξύλεη ηνλ Κ.Α. 00.6442.0001 «Δηνξγάλωζε 

ζπλεδξίωλ, ζπλαληήζεωλ, δηαιέμεωλ, ζεκηλαξίωλ θιπ.» έηνπο 2023 θαη αθνξά:  

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 

1 Δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηζηνζειίδαο ζπλεδξίνπ  4.000,00 €     

2 Πξνζπλεδξηαθέο εξγαζίεο ππνζηήξημεο 4.000,00 € 

3 Πξόγξακκα Σπλεδξίνπ – Εθηππώζεηο 4.500,00 € 

4 Γξακκαηεία ππνζηήξημε ηελ εκέξα ηνπ Σπλεδξίνπ   2.500,00 € 

 ΑΞΙΑ 15.000,00 € 

 Φ.Π.Α. 3.600,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 18.600,00 € 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
Την εξειδίκεςζη πίζηυζηρ πος αθοπά ηη διοπγάνυζη ηος Σηπαηηγικού 

Σςνεδπίος «THERMOPYLAE FOROUM 2023”, ύτοςρ 18.600,00 € 

ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ, πος θα βαπύνει ηον Κ.Α. 00.6442.0001 ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023.  

 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΛΑΜΙΕΩΝ 
 
 
 

ΕΤΘΤΜΙΟ Κ. ΚΑΡΑΪΚΟ 
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