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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
( 20ης  Μαρτίου   2017) 

------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Ενημέρωση για το Γηροκομείο Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
2. Έγκριση υποβολής πρότασης στην με σριθ. πρωτ. 1706/01.03.2017 και με κωδ. πρόσκλησης: 32, 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 14 «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 

3. Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: 
κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Διαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
7. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 

Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
8. Ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, 

εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, 
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

9. Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, 
προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. 
».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).  

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).  

12. Εξέταση αιτήματος παράτασης – απάντησης σε ειδική πρόσκληση για το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». ».(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος 
Δ.Τ.Υ.).  

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ 
ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).  

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).  

15. Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. 
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 

16. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος 
Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων). 

17. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος 
ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & 
Κληροδοτημάτων). 

18. Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. 
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 

19. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. 
Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 

20. Τροποποίηση της αριθ. 531/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου Δήμου 
Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 



21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα 
συγκροτούν τις επιτροπές  διαγωνισμού των έργων. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής: κ. 
Δήμαρχος). 

23. Αποδοχή πρότασης για αιγίδα σε εκδήλωση για την αναστήλωση της Ι.Μ.Βαρνάκοβας. (Εισηγητής: 
κ. Δήμαρχος). 

24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα: «Διαφυγές», θεατροπαιδαγωγικό 
πρόγραμμα με τεχνικές θεάτρου φόρουμ για την πρόσληψη και τη λήψη αποφάσεων. (Εισηγητής: 
κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υποστήριξη σε βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο 
του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση. . (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος 
Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για Γενικά 
Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων τεσσάρων (4) 
πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ι.Δ. ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιοι αποκλειστικά με 
αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2017-2018. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

27. Έγκριση μετακίνησης- διάθεση πίστωσης  για την τελετή βράβευσης στα Τουριστικά Βραβεία έτους 
2017. (Εισηγήτρια: βκ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου). 

28. Αποδοχή της παραχώρησης ακινήτου στη Χάρμαινα από κ. Γεωργάκη. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης 
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

29. Kαθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, 
Αντιδήμαρχος). 

30. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ. 
(Εισηγητής: Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος) 

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών και παραλαβής 
εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργων του Δήμου 
για το έτος 2017, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία 
Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

  



1. 
Ενημέρωση για το Γηροκομείο Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 
  



 
2. 
Έγκριση υποβολής πρότασης στην με αριθ. πρωτ. 1706/01.03.2017 και με κωδ. πρόσκλησης: 32, 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 14 «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων». 
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 

 Την αριθ. 1706/01-03-2017(ΑΔΑ:6ΕΝ37ΛΗ-Υ2Γ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  
(κωδικός πρόσκλησης 32 και Α/Α ΟΠΣ1926 ) για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ14 «Διατήρηση και 
προστασία του περιβάλλοντος –Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής 
και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ ́ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ» 

 Το γεγονός ότι με την Α.Π. 1198/02-02-2017(ΑΔΑ:Ω84Ρ465ΧΙ8-59Ψ)  απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της εν λόγω πράξης 

 Το γεγονός ότι με το Α.Π. 4739/09-03-2017 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. αιτήθηκε η πράξη με τίτλο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»  να προταθεί για χρηματοδότηση στα 
πλαίσια της ανωτέρω πρόσκλησης με τα εξής υποεργα: 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ  το οποίο είναι συμβασιοποιημένο  και 
υλοποιείται 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ η οποία είναι προμήθεια που έχει δημοπρατηθεί και έχει κατακυρωθεί 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την 417/2016(ΑΔΑ:ΩΛΔΟΩ9Θ-4Χ9)απόφαση οικονομικής 
επιτροπής. 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αποτελεί υπηρεσία συμβασιοποιημένη  

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ   
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

 Α. Να προταθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια  της Α.Π. 1706/01-03-2017 πρόσκλησης του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  (κωδικός πρόσκλησης 32και Α/Α ΟΠΣ1926 ) για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ14  η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής(ΤΣ) της πράξης με 
τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»  με τα εξής υποέργα : 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ  το οποίο είναι συμβασιοποιημένο  και 
υλοποιείται 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ η οποία είναι προμήθεια που έχει δημοπρατηθεί και έχει κατακυρωθεί 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την 417/2016(ΑΔΑ:ΩΛΔΟΩ9Θ-4Χ9)απόφαση οικονομικής 
επιτροπής. 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αποτελεί υπηρεσία συμβασιοποιημένη  

 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ    
 

 
  



3. 
Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Αφορά την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για 
την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης καθώς και λιπαντικών. 

Οι ποσότητες των καυσίμων έχουν υπολογιστεί να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου για ένα 
έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 

Το συνολικό αντικείμενο του διαγωνισμού είναι 609.497,20 € με ΦΠΑ και αναλύεται ως 
ακολούθως: 

 
ΣΥΝΟΛΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 257.000 274.990,00 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 32.700 41.856,00 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 80.000 66.400,00 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ 65.000 69.550,00 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  38.734,00 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ   491.530,00 

ΦΠΑ 24%   117.967,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ   609.497,20 

 
 

Για την ανάδειξη αναδόχου/ων απαιτείται διενέργεια Διεθνούς διαγωνισμού, τους όρους του 
οποίου θα εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει απόφαση για την διενέργεια του Διεθνούς διαγω-νισμού. 
Σχετική είναι η διάταξη της παρ. του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  
«Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από 

εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το 
ίδιο το Συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια καυσίμων, συνολικής δαπάνης 
609.497,20 € με τον ΦΠΑ. 
  



 
4. 
Έγκριση προϋπολογισμού, έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: 
κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

«…ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
 
ΠΡΑΞΗ 06/2017 

 
      Από το Πρακτικό 02/2017   συνεδρίασης του Διοικητικού 

 Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου 
                                 

 ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2017. 

 
Στο Γαλαξίδι σήμερα Παρασκευή  10 Φεβρουαρίου  2017 και ώρα 12:00  και στην έδρα του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου στο Κατάστημα Δ.Κ. Γαλαξιδίου,  συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου,  ύστερα από την 30/7-2-2017 πρόσκληση της Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)   για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας 
διάταξης: 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
επτά (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραδήμα Αικατερίνη   
2. Μαρκεζίνης Σάββας  
3. Καμμένου Αθηνά  
4. Μπαρλιακος Σπυρίδων  
5. Ζαχαριάς Ηλίας  
6. Σεντούκα Στυλιανή (αναπλ.μέλος)  
7.Πολυμερόπουλος Αθανάσιος  

 
Η Πρόεδρος εισηγούμενη  το μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με 
την Εισηγητική Έκθεση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου, 
οικ. έτους 2017 έχουμε προϋπολογίσει τα εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(ΙΙ) 
                   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I) Διαμορφωθέντα 2016  Βεβαιωθέντα 2016  Εκτίμηση 2016        Προταθέντα 2017 

 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 39.706,47 41.503,14 41.503,14 41.502,47 

 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 20.023,31 20.598,31 20.598,31 20.598,31 

 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,73 1,67 1,67 1,00 

 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2.343,52 1.363,87 1.363,87 1.363,87 

 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ17.163,71 19.369,69 19.369,69 19.369,69 

 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 175,20 169,60 169,60 169,60 

 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.999,94 6.570,53 6.570,53 3.938,13 

 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 6.999,94 6.570,53 6.570,53 3.938,13 

 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ 5.455,88 5.056,30 5.056,30 5.455,88 

 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 5.455,88 5.056,30 5.056,30 5.455,88 

 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 3 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε. 0,00 64.948,53 4.216,42 64.948,53 

 31 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ   0,00 0,00 0,00 0,00 

 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ  0,00 64.948,53 4.216,42 64.948,53 

 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ 7.165,20 8.049,83 8.049,83 8.048,86 

 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   7.165,20 8.049,83 8.049,83 8.048,86 

 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 29.997,72 29.997,72 29.997,72 25.223,96 

 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 25.528,66 25.528,66 25.528,66 14.857,18 

 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 4.469,06 4.469,06 4.469,06 10.366,78 

                        ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ: 89.325,21 156.126,05 95.393,94 149.117,83 

 
 
 
 



 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση  Προταθέντα στο  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μέχρι 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Συμβούλιο 

  6  Έξοδα 38.615,08 34.722,68 34.722,68 88.901,00 

  60  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 290,00 290,00 290,00 1.000,00 

  61  Αμοιβές αιρετών και τρίτων 15.353,60 15.053,60 15.053,60 17.600,00 

  62  Παροχές τρίτων 16.581,33 14.245,12 14.245,12 43.000,00 

  63  Φόροι τέλη 31,00 30,25 30,25 101,00 

  64  Λοιπά Γενικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 

  65  Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστεως 116,00 116,00 116,00 200,00 

  66  Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 6.243,15 4.987,71 4.987,71 27.000,00 

  67  Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 0,00 0,00 0,00 0,00 

  68  Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 

  7  Επενδύσεις 21.393,69 21.168,40 21.168,40 38.800,00 

  71  Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 12.393,69 12.318,40 12.318,40 16.000,00 

  73  Έργα 0,00 0,00 0,00 15.200,00 

  74  Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 9.000,00 8.850,00 8.850,00 7.600,00 

  75  Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  8  Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 18.554,32 14.278,90 14.278,90 19.437,41 

  81  Πληρωμές Π.Ο.Ε. 11.389,12 11.389,12 11.389,12 11.389,12 

  82  Αποδόσεις 7.165,20 2.889,78 2.889,78 8.048,29 

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

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

  9  Αποθεματικό 10.762,12 0,00 0,00 1.979,42 

 ΣΥΝΟΛΑ: 89.325,21 70.169,98 70.169,98 149.117,83 



 Διαμορφωθείσες  Ενταλθείσες μέχρι  Εκτίμηση  Προταθέντα στο  
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Συμβούλιο 

  00  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19.291,32 14.715,15 14.715,15 21.838,41 

  10  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 47.095,44 45.201,40 45.201,40 53.100,00 

  15  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
  20  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  25  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  30  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.176,33 10.253,43 10.253,43 72.200,00 

  35  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  40  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  45  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  50  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 

  60  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

  61  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

  62  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και  0,00 0,00 0,00 0,00 

 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

  63  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και  0,00 0,00 0,00 0,00 

 δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

  64  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  0,00 0,00 0,00 0,00 

 (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 

  69  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από  0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΠΔΕ) 

  70  ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 78.563,09 70.169,98 70.169,98 147.138,41 

 9 Αποθεματικό 10.762,12 0,00 0,00 1.979,42 

 ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 89.325,21 70.169,98 70.169,98 149.117,8 



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της Προέδρου, ανέγνωσε την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού και μετά 
από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου για το οικονομικό 
έτος 2017  όπως αυτός εμφαίνεται συνημμένα . 
 
Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 06/2017 
 
………………………………………………………………………………………………….  



5. 
Διαγραφή βεβαιωμένων τελών Ηλεκτροφωτισμού, Καθαριότητας και ΤΑΠ.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 1. Ο κ. Γάτος Παναγιώτης του Θεοδώρου με την  αριθμ. πρωτ. 26265/31-10-2016 
ένστασή του ζητά την διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 66,31 ευρώ προερχόμενης από 
πρόστιμο Δημοτικών Τελών για διάστημα από  1/6/2015 έως 31/12/2015, καθώς και την 
διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 14,28 ευρώ προερχομένης από πρόστιμο Τ.Α.Π. για 
το ίδιο ανωτέρω διάστημα. 
        Ο κ. Γάτος Παναγιώτης με την από 6/5/2016 υπεύθυνη δήλωσή του , δηλώνει ότι έχει στην 
κατοχή του ακίνητο 74,00 τ.μ., μη ηλεκτροδοτούμενο από 26/5/2015, προσκομίζοντας και 
έγγραφο της ΔΕΗ, που αναφέρεται η ημερομηνία διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το Τμήμα 
Εσόδων κατά την καταχώρηση του ανωτέρω ακινήτου  λανθασμένα συνέταξε την αριθμ. 
10300/6-5-2016  Έκθεση Ελέγχου και επέβαλλε αναδρομικά από 1/6/2015 έως 31/12/2015 
Πρόστιμο Δημοτικών Τελών ποσού 66,31 ευρώ και Πρόστιμο Τ.Α.Π ποσού 14,28 ευρώ, με την 
αριθμ. 10300/24-5-2016 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
        Μετά από επαναεξέταση της ανωτέρω αίτησης συνετάχθη ορθή επανάληψη της Έκθεσης 
Ελέγχου, καθώς  και η αριθμ. 28332/24-11-2016 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών , η 
οποία τροποποιεί την αριθμ. 10300/24-5-2016 απόφαση  και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 26/5/2015 
έως 31/12/2015 ποσού 7,14 και Δημοτικά Τέλη από 1/6/2015 έως 31/12/2015 ποσού 110,51 
ευρώ χωρίς πρόστιμα. 
          
         2. Η κ. Καραντζά Ασημίνα με την  αριθμ. πρωτ. 26264/31-10-2016 ένστασή της ζητά την 
διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 457,83 ευρώ προερχόμενης από Δημοτικά Τέλη για 
διάστημα από  1/2/2012 έως 31/12/2015, καθώς και το αντίστοιχο πρόστιμο ποσού 274,69 
ευρώ και την διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 60,44 ευρώ προερχομένης από 
πρόστιμο Τ.Α.Π. για το ίδιο ανωτέρω διάστημα. 
        Η κ. Καραντζά Ασημίνα με αίτησή της ζήτησε την επαναηλεκτροδότηση ακινήτου 55,12 
τ.μ. ιδιοκτησίας της. Η ηλεκτροδότηση του ακινήτου είχε διακοπεί στις 16/1/2012 και ο μετρητής 
είχε αποξηλωθεί. Το Τμήμα Εσόδων λανθασμένα συνέταξε την αριθμ. 10554/11-5-2016 
Έκθεση Ελέγχου και επέβαλλε αναδρομικά από 1/1/2012 έως 31/12/2015 Δημοτικά Τέλη 
ποσού 457,83 ευρώ, Πρόστιμο Δημοτικών Τελών ποσού 274,69 ευρώ και Πρόστιμο Τ.Α.Π 
ποσού 60,44 ευρώ, με την αριθμ. 10554/24-5-2016 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
        Μετά από επαναεξέταση της ανωτέρω αίτησης συνετάχθη ορθή επανάληψη της Έκθεσης 
Ελέγχου και η αριθμ. 28312/24-11-2016 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών , η οποία 
τροποποιεί την αριθμ. 10554/24-5-2016 απόφαση  και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 16/1/2012 έως 
31/12/2015 ποσού 30,22 ευρώ χωρίς πρόστιμο και Δημοτικά Τέλη. 
 
     3.  Ο κ. Φακούτσος Γεώργιος του Αντωνίου με την  αριθμ. πρωτ. 26267/31-10-2016 
ένστασή του ζητά την διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 355,27 ευρώ προερχόμενης από 
πρόστιμο Δημοτικών Τελών για διάστημα από  1/1/2014 έως 31/12/2015, καθώς και την 
διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 73,20 ευρώ προερχομένης από πρόστιμο Τ.Α.Π. για 
το ίδιο ανωτέρω διάστημα, την οποία έχει εξοφλήσει με το αριθμ. 3979/5-5-2016 διπλότυπο 
είσπραξης. 
        Ο κ. Φακούτσος Γεώργιος με την από 26/4/2016 αίτησή του, ζήτησε διαχωρισμό ακινήτου 
ιδιοκτησίας του, μη ηλεκτροδοτούμενο από 15/11/2013, εμβαδού 130,71 τ.μ. σε δύο τμήματα, 
εκ των οποίων το ένα επαναηλεκτροδοτήθηκε με τον υπάρχοντα αριθμό παροχής ΔΕΗ. Το 
Τμήμα Εσόδων κατά την καταχώρηση του ανωτέρω ακινήτου  λανθασμένα συνέταξε την από 
5-5-2016  Έκθεση Ελέγχου και επέβαλλε αναδρομικά από 1/1/2014 έως 31/12/2015 Πρόστιμο 
Δημοτικών Τελών ποσού 355,27 ευρώ και Πρόστιμο Τ.Α.Π ποσού 73,20 ευρώ, με την αριθμ. 
9759/5-5-2016 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, περί επιβολής προστίμων Δ.Τ. και ΤΑΠ. 
        Μετά από επαναεξέταση της ανωτέρω αίτησης συνετάχθη ορθή επανάληψη της Έκθεσης 
Ελέγχου, καθώς  και η αριθμ. 28329/24-11-2016 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών , η 
οποία τροποποιεί την αριθμ. 9759/5-5-2016 απόφαση  και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 1/1/2014 έως 
31/12/2015 ποσού 36,60 και Δημοτικά Τέλη από 1/1/2014 έως 31/12/2015 ποσού 592,12 ευρώ 
χωρίς πρόστιμα. 
 



    4.  Η  Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με το  αριθμ. πρωτ. 22690/21-9-2016 έγγραφό της ζητά την 
διαγραφή βεβαιωμένης χρέωσης ποσού 395,64 ευρώ προερχόμενης από πρόστιμο  Τ.Α.Π. για 
διάστημα από 1/11/2013 έως 31/12/2015. 
        Η  Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με την από 13/1/2016 αίτησή του, ζήτησε διαχωρισμό 
ακινήτου ιδιοκτησίας του, μη ηλεκτροδοτούμενο από 31/10/2013, εμβαδού 716,46 τ.μ. σε δύο 
τμήματα, εκ των οποίων το ένα επαναηλεκτροδοτήθηκε . Το Τμήμα Εσόδων κατά την 
καταχώρηση του ανωτέρω ακινήτου  συνέταξε την από 14/1/2016  Έκθεση Ελέγχου και 
λανθασμένα επέβαλλε αναδρομικά από 1/11/2013 έως 31/12/2015 Πρόστιμο  Τ.Α.Π ποσού 
395,64 ευρώ, με την αριθμ. 720/15-1-2016 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, περί 
επιβολής προστίμων ΤΑΠ. 
        Μετά από επαναεξέταση της ανωτέρω αίτησης συνετάχθη  η αριθμ. 27542/15-11-2016 
απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών, η οποία τροποποιεί την αριθμ. 720/15-1-2016 απόφαση  
και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 1/11/2013 έως 31/12/2015 ποσού 197,82 ευρώ χωρίς πρόστιμα. 
        Όλες οι ανωτέρω αναφερθείσες τροποποιήσεις των αποφάσεων του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών, έγιναν διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις α) του άρθρου 24 παρ. 12 του Ν. 
2130/1993, σύμφωνα με το οποίο « κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει 
ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους 
ακίνητης περιουσίας, που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση 
δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας» και β) άρθρα 5 παρ. 1 Ν. 25/75 και 2 παρ. 2 Ν. 429/76 
, άρθρο 19 Ν. 1080/80 σύμφωνα με τα οποία εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί 
ανακριβής δήλωση επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου , με απόφαση δημάρχου εκτός από τα 
αναλογούντα Δημοτικά Τέλη και πρόστιμο ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη 
δηλωθείσα επιφάνεια.  
Κατόπιν των ανωτέρω. 
                                                 
                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την διαγραφή του α) ποσού 66,31 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο Δ.Τ. 
και β) ποσού 14,28 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο ΤΑΠ, που 
λανθασμένα επεβλήθησαν στον κ. Γάτο Παναγιώτη του Θεοδώρου, για  ακίνητο 
ιδιοκτησίας του και για διάστημα από 26/5/2015 έως 31/12/2015, που το ακίνητο δεν 
είχε δηλωθεί στο Δήμο ως μη  ηλεκτροδοτούμενο.  

2. Την διαγραφή του α) ποσού των 457,83 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από Δημοτικά 
Τέλη β) ποσού 274,69 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο Δ.Τ. και γ) 
ποσού 60,44 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο ΤΑΠ, που λανθασμένα 
επεβλήθησαν στην κ. Καραντζά Ασημίνα, για ακίνητο ιδιοκτησίας της και για διάστημα 
από 16/1/2012 έως 31/12/2015 που το ακίνητο ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο. 

3. Την διαγραφή του α) ποσού 355,27 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο Δ.Τ. 
και β) ποσού 73,20 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο ΤΑΠ, που 
λανθασμένα επεβλήθησαν στον κ. Φακούτσο Γεώργιο  του Αντωνίου, για  ακίνητο 
ιδιοκτησίας του και για διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2015, που το ακίνητο δεν είχε 
δηλωθεί στο Δήμο ως μη  ηλεκτροδοτούμενο. 

      Επίσης θα εισηγηθούμε την επιστροφή του ποσού των 73,20 ευρώ στον κ.  
       Φακούτσο Γεώργιο που αφορά πρόστιμο ΤΑΠ ακινήτου ιδιοκτησίας του και  
       λανθασμένα εξοφλήθη με το αριθμ. 3979/5-5-2016 διπλότυπο είσπραξης. 
4. Την διαγραφή του α) ποσού 395,64 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο  ΤΑΠ, 

που λανθασμένα επεβλήθη στην  Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για  ακίνητο ιδιοκτησίας 
της και για διάστημα από 1/11/2013 έως 31/12/2015, που το ακίνητο δεν είχε δηλωθεί 
στο Δήμο ως μη ηλεκτροδοτούμενο. 

  



6. 
Διαγραφές οφειλών. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ:    Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. 
 

A΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 
1.  Η κ. Λαγγουράνη Καλλιόπη του Παναγιώτη  με την αριθμ. 30333/19-12-2016 αίτησή της, 
μας γνωστοποιεί ότι  επειδή  επί σειρά ετών δεν είχαν ληφθεί οι ενδείξεις του αριθμ. 1525 Α 
υδρομέτρου που υδροδοτεί την ιδιοκτησία της,  είχε ως αποτέλεσμα, να  χρεωθεί  με 291 m3 
κατανάλωση  το  Β΄Τετράμηνο του έτους 2016, ζητώντας την διαγραφή της υπέρβασης. 
Προσκόμισε δε,  την αριθμ. πρωτ. 29769/16-12-2016 Βεβαίωση του αναπληρωτή 
προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου, σύμφωνα με την οποία  «κατά την κατασκευή του έργου  
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»  τον Αύγουστο του 2012, έγινε χρήση της παροχής ύδρευσης της 
οικίας της κας Λαγγουράνη Καλλιόπης στην οδό Σιμοπούλου-1 για τις αναγκαίες εργασίες 
αποκατάστασης του οδοστρώματος, από την συμβολή των οδών Σιμοπούλου και Τζαμάλα, 
έως και την συμβολή των οδών Σιμοπούλου και Αγ. Γεωργίου». 
      Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την αριθμ. 435/10-1-2017 Βεβαίωση του  
προϊσταμένου του Τμήματος Υποδομών, ο οποίος βεβαιώνει ότι «  δεν είχαν ληφθεί ενδείξεις 
για το 1525 Α υδρόμετρο, ιδιοκτησίας της κ. Λαγγουράνη Καλλιόπης του Παναγιώτη, από το 
έτος 2001 μέχρι και το έτος 2016 όπως φαίνεται από το τηρούμενο βιβλίο ενδείξεων στην 
υπηρεσία μας, διότι ήταν σκεπασμένο με αδρανή υλικά από τις εργασίες που είχαν γίνει από 
τον τότε Δήμο Άμφισσας». 
        Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η υπηρεσία μας και κυρίως από  α) τις ανωτέρω δύο (2) 
βεβαιώσεις των υπηρεσιών του Δήμου και β)  Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, το 
υδρόμετρο παρέμεινε στάσιμο με την ίδια ένδειξη επί σειρά ετών και το Β΄Τετράμηνο του έτους 
2016 καταγράφηκε ως κατανάλωση 291,00 m3  μέτρα νερού εκ των οποίων τα πρώτα 40 m3 
δωρεάν. 
         Δεδομένου ότι από το 2001 δεν λαμβάνοντο οι ενδείξεις του υδρομέτρου και με δικαίωμα 
40 m3 δωρεάν / τετράμηνο ή 120 m3 δωρεάν / έτος, πρόταση της υπηρεσίας μας είναι , να 
διαγραφή όλη η χρεωθείσα κατανάλωση του Β΄ Τετράμηνου του έτους 2016 επειδή  αυτή, έχει 
υπερκαλυφθεί από τα δωρεάν κυβικά που δικαιούτο  όλα αυτά τα προηγούμενα τετράμηνα. 
         Όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης και από  την καρτέλα  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ , το αριθμ. 1525 Α υδρόμετρο, χρεώθηκε το 
Β΄Τετράμηνο του έτους 2016 με 291,00 m3 κατανάλωση,  αξίας 209,18 € + 27,19 € (ΦΠΑ 13%) 
= 236,37 € τα οποία πρέπει να διαγραφούν. 
Ποσό διαγραφής : 236,37 € μετά ΦΠΑ . 
 
2.  H Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών , με το αριθμ. 479/25-
1-2017 έγγραφο της, μας διαβίβασε την από 11-1-2017 αίτηση του κ. Μούρτου Ιωάννη  του 
Ηλία  μετά της από 23-1-2017  βεβαίωσης της καταμετρητού υδρομέτρων του Δήμου κ. 
Παναγιώτας Κυρκοπούλου, καθώς και την αριθμ. 1435/24-1-2017 βεβαίωση του υπευθύνου 
του Τμήματος Υποδομών, σύμφωνα με τα οποία  , για το αριθμ. 1633 Α υδρόμετρο του κ. 
Ιωάννη Μούρτου το οποίο ευρίσκεται επί της οδού Κεχαγιά -16 στην Άμφισσα, για το 
Α΄Τετράμηνο του έτους 2016 δεν ήταν δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου ,διότι είχε 
πέσει λάσπη στο καντράν και για κατανάλωση δεν χρεώθηκε καθόλου κυβικά, ενώ για το Β΄ 
Τετράμηνο 2016 είχε καθαριστεί και γράφτηκε η πραγματική ένδειξη όπου και χρεώθηκε όλα τα 
κυβικά μαζί.  
      Σύμφωνα  δε με την βεβαίωση του υπευθύνου του Τμήματος Υποδομών, στα υδρόμετρα 
υγρού τύπου συμβαίνει να εισχωρήσει λάσπη ώστε να μην είναι δυνατή η ανάγνωση της 
ένδειξης του υδρομέτρου, και κατόπιν με την ροή του νερού  καθαρίζει το καντράν του 
υδρομέτρου. 
       Ύστερα από έλεγχο  που διενήργησε η υπηρεσία μας, κυρίως από το ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ, προκύπτει ότι  για το Α΄Τετράμηνο του 2016  η τελευταία  
ένδειξη του υδρομέτρου ήταν ο αριθμός 4.634,00 κυβικά , όσο ήταν και στο τέλος του 
Γ΄Τετραμήνου του έτους 2015, με αποτέλεσμα να μην χρεωθούν καθόλου κυβικά 



κατανάλωσης, τα οποία χρεώθηκαν συνολικώς στο Β΄Τετράμηνο του έτους 2016, με τελευταία 
ένδειξη του υδρομέτρου ο αριθμός 4.738,00 κυβικά, και ως εκ τούτου, η κατανάλωση του 
οκταμήνου των 104,00 κυβικών (Α΄+ Β΄ Τετράμηνων) να χρεωθεί ως κατανάλωση του 
Β΄Τετράμηνου του έτους 2016. 
        Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρόταση της υπηρεσίας μας είναι , η κατανάλωση του 
οκταμήνου των 104 κυβικών να μοιραστεί  στα δύο από 52 κυβικά/ τετράμηνο ως κατανάλωση 
, και να διαγραφή η επιπλέον χρέωση, ως κατωτέρω: 

Ποσά που χρεώθηκε 
  Α΄Τετράμηνο                               Β΄Τετράμηνο (104 κ.)      
 0 κυβικά κατανάλωση                 40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                                  
                                                     40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
                                                     24 κ.μ. Χ1,19      =   28,56  
                                                                   Σύνολο       63,36 
                                                                  ΦΠΑ 13%      8,24 
                                                                 Σύνολο          71,60  
 

Ποσά που θα χρεωθεί 
        

  Α΄Τετράμηνο (52 κ.)                                  Β΄Τετράμηνο (52 κ.)      
40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                           40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----       
12 κ.μ. Χ 0,87     =   10,44                          12 κ.μ. Χ 0,87     =   10,44 
              Σύνολο       10,44                                       Σύνολο       10,44 
             ΦΠΑ 13%      1,36                                      ΦΠΑ 13%      1,36 
                 Σύνολο    11,80                                          Σύνολο    11,80       
Συνολικό ποσό χρέωσης Α΄και Β΄ Τετράμηνων : 23,60 € ( 11,80 + 11,80). 
Ποσό διαγραφής : 48,00 € με ΦΠΑ 13%  (71,60-23,60)  . 
 
3.  Με την αριθμ. 446/28-11-2016 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 
, είχε αποφασιστεί η μείωση κατά 6% των τελών ύδρευσης του Α΄Τετραμήνου του έτους 2016 
που είχε χρεωθεί ο κ. Δημοσθένης Γούναρης λόγω απόκλισης του αριθμ. 1616 Α υδρομέτρου 
της οικίας του. 
      Με το αριθμ. 2076/1-2-2017  έγγραφο της , η Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου, μας γνωστοποιεί ότι o έλεγχος της κατανάλωσης νερού που έγινε το 
Α΄Τετράμηνο του έτους 2016 στο 1616 Α υδρόμετρο, με λάστιχο ποτίσματος από την κάνουλα 
του μπαλκονιού; όπου διαπιστώθηκε απόκλιση του υδρομέτρου κατά 6% ,δεν αποτελεί ορθό 
τρόπο μέτρησης, διότι η οποιαδήποτε ποσότητα νερού υπήρχε μέσα στο λάστιχο  έχει ως 
αποτέλεσμα την απόκλιση του υδρομέτρου. Άποψη της υπηρεσίας τους είναι, ότι η απόκλιση 
του υδρομέτρου 15 κιλά νερού παραπάνω στα 50 κιλά νερού που μετρήθηκε την  δεύτερη φορά 
, υπήρχε από 1/1/2015. 
        Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να γίνει επαναϋπολογισμός των m3 κατανάλωσης 
μειώνοντας αυτά κατά 30% από το Α΄Τετράμηνο του έτους 2015, και αφού αφαιρεθή από το 
Α΄Τετράμηνο του έτους 2016 η ήδη διαγραφείσα μείωση  6% και υπολογιστεί  η κατανάλωση 
των 131 m3 του Β΄Τετραμήνου του έτους 2016 η οποία εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στο 
μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης αφού το νέο υδρόμετρο άρχιζε από 0 κυβικά και όχι 
από 131, με αποτέλεσμα να χρεωθεί  μόνο τα πάγια, ως κατωτέρω: 

Α΄Τετράμηνο του 2015 
    Ποσό που χρεώθηκε                      ποσό που πρέπει να χρεωθεί 

    (Για  147 m3)                             147 – 44 ( 30%)     =  103 m3  
40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                        40 κ.μ. Χ 0,00    =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80                       40 κ.μ. Χ 0,87    =   34,80 
40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60                       23 κ.μ. Χ 1,19    =   27,37  
27 κ.μ. Χ 1,94     =   52,38                                       Σύνολο    62,17 
              Σύνολο     134,78                                 ΦΠΑ 13%       8,08 
             ΦΠΑ 13%    17,52                                       Σύνολο   70,25      
                 Σύνολο  152,30        
Ποσό διαγραφής  : 82,05 €  μετά ΦΠΑ (152,30  -70,25)     
 

Β΄ Τετράμηνο του 2015 
    Ποσό που χρεώθηκε                      ποσό που πρέπει να χρεωθεί 

    (Για  148 m3)                             148 – 44 ( 30%) =  104 m3  



40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                           40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80                          40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60                          24 κ.μ. Χ 1,19     =  28,56  
28 κ.μ. Χ 1,94     =   54,32                                          Σύνολο    63,36 
              Σύνολο     136,72                                    ΦΠΑ 13%       8,23 
             ΦΠΑ 13%    17,77                                          Σύνολο   71,59      
                 Σύνολο  154,49        
Ποσό διαγραφής  : 82,90 € μετά ΦΠΑ (154,49  -71,59)    
 

Γ΄ Τετράμηνο του 2015 
    Ποσό που χρεώθηκε                      ποσό που πρέπει να χρεωθεί 

    (Για  190 m3)                             190 – 57 ( 30%) =  133 m3  
40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                           40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80                          40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60                          40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60 
50 κ.μ. Χ 1,94     =   97,00                          13 κ.μ. Χ 1,94     =   25,22               
              Σύνολο     179,40                                        Σύνολο    107,62                                                       
             ΦΠΑ 13%    23,32                                     ΦΠΑ 13%    13,99                      
                 Σύνολο  202,72                                          Σύνολο  121,61       
Ποσό διαγραφής  : 81,11 € μετά ΦΠΑ (202,72 – 121,61)    
 

Α΄ Τετράμηνο του 2016 
    Ποσό που χρεώθηκε                      ποσό που πρέπει να χρεωθεί 

    (Για  161 m3)                   161 – 48 ( 30%) = 113-10  = 103 μ3 
                                                (Έχουν  διαγραφή  10 m3)  

40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----                           40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80                          40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60                          23 κ.μ. Χ 1,19     =   27,37 
41 κ.μ. Χ 1,94     =   79,54                                        Σύνολο      62,17                                                       
              Σύνολο     161,94                                     ΦΠΑ 13%      8,08                      
             ΦΠΑ 13%    21,05                                         Σύνολο    70,25       
                 Σύνολο  182,99                                          
Ποσό διαγραφής  : 112,74 € μετά ΦΠΑ (182,99 -70,25)    
Συνολικό ποσό διαγραφής : 358,80 € με ΦΠΑ (82,05 +82,90 +81,11+112,74). 
 
 Ποσό οφειλής από  Κατανάλωση (131 m3) Β΄Τετραμήνου 2016 
                                   
40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
40 κ.μ. Χ 1,19     =   47,60 
11 κ.μ. Χ 1,94     =   21,34 
                Σύνολο  103,74                                    
           ΦΠΑ 13%     13,49 
                 Σύνολο 117,23      
Ποσό χρέωσης : 117,23 € μετά ΦΠΑ . 
Επειδή ο ανωτέρω πολίτης, έχει εξοφλήσει τις οφειλές του Α΄ και Β΄ Τετραμήνου του έτους 2015 
, και οι συνολικές οφειλές του προς τον Δήμο  από τέλη ύδρευσης ανέρχονται σε 444,56 € , 
πρόταση της υπηρεσίας μας είναι να διαγραφή το ποσό των 358,80 € από το συνολικό ποσό 
των 444,56 € και να χρεωθεί , η  αξία της κατανάλωσης του Β΄Τετράμηνου του έτους 2016 
ποσού  117,23 €.       
Ποσό διαγραφής : 358,80 € με ΦΠΑ (82,05 +82,90 +81,11+112,74). 
Ποσό χρέωσης : 117,23 € μετά ΦΠΑ. 

 
Β΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 
 
 

1.  Η  Δημοτική Ενότητα Καλλιέων μας διαβίβασε την  αριθμ. 25952/26-10-2016 εισήγησή της 
, μετά της από 9-11-2015 αίτηση της κας Χρυσούλας Τζούφλα ,  το από 25-4-2016 έγγραφο 
της Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, καθώς  και την από 31-8-2016 Έκθεση Αυτοψίας , σύμφωνα με τα 



οποία βεβαιώνεται ότι η παλαιά  κατοικία  ιδιοκτησίας Ιωάννη Κ. Τζούφλα που βρίσκεται στην 
Τοπική Κοινότητα Μαυρολιθαρίου, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ύδρευσης αρκετά 
χρόνια, ούτε  κατοικείται και το κτήριο είναι σχεδόν εγκαταλελειμμένο και ως εκ τούτου, 
εισηγούνται την διαγραφή των κατωτέρω τελών ύδρευσης που έχει χρεωθεί εκ παραδρομής ο 
ανωτέρω πολίτης με το αριθμ. 13622 υδρόμετρο . 

 
ΕΤΟΣ 

ΧΡΕΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

 
ΠΟΣΟ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 

2007 12111/10-8-2007  
 
 
 
ΤΖΟΥΦΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

36,70 

2008 12112/10-8-2008 45,00 

2009 12113/20-8-2009 45,00 

2010 12114/20-8-2010 45,00 

2011 12448/2-7-2012 45,00 

2011 12449/2-7-2012 5,85 

2012 12528/4-10-2012 45,00 

2012 12529/4-10-2012 5,85 

2013 12853/17-10-2013 50,00 

2013 12854/17-10-2013  5,85 

2013 12855/17-10-2013 1,15 

2014 13083/14-7-2014 50,00 

2014 13084/14-7-2016 5,85 

2014 13085/14-7-2014 1,15 

2015 13458/10-8-2015 50,00 

2015 13459/10-8-2015 5,85 

2015 13460/10-8-2015 2,15 

Ποσό διαγραφής : 444,40 €  μετά ΦΠΑ.  
 

Γ ΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

 
1. Η Δ.Ε. Δελφών με την  αριθμ. 845/17-1-2017  εισήγηση της , υπογεγραμμένη αρμοδίως , 
μας ζητεί  να προβούμε σε διαγραφή ποσού οφειλής 94,19 ευρώ επ’ ονόματι « Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Δελφών» με ΑΦΜ 096059054 και με κωδικό παροχής 1007, λόγω του 
γεγονότος ότι ο Δήμος Δελφών, χρησιμοποιεί το οίκημα για αποθηκευτικό χώρο δωρεάν, 
δηλαδή χωρίς την καταβολή μισθίου, ενώ οι υπόλοιποι χώροι του οικήματος, παραμένουν 
κλειστοί και δεν χρησιμοποιούνται από κάποιον. Συνεπώς, η όποια χρήση κατανάλωσης 
ύδατος, γίνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες της αρμόδιας Δημοτικής Υπηρεσίας.  
        Πέραν των ανωτέρω, μας διαβίβασαν και την αριθμ.3/2017  Ομόφωνη απόφαση  της 
Τοπικής Κοινότητας Δελφών, σύμφωνα με την οποία, γνωμοδοτούν  θετικά και εισηγούνται την 
παράταση της δωρεάν παραχώρησης του υπογείου αποθηκευτικού χώρου του «Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Δελφών» εκτάσεως 42 τ.μ. το οποίο βρίσκεται επι της οδού Φιλελλήνων στους 
Δελφούς, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 για τις ανάγκες της, 
όπως τοποθέτηση διαφόρων εργαλείων και σκευών καθώς επίσης και για αποθήκευση 
διάφορων αντικειμένων.  
        Όπως προκύπτει από το μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης και της οικονομικής 
διαχείρισης του Δήμου Δελφών,  ο « Αγροτικός Συνεταιρισμός Δελφών» έχει χρεωθεί   με  Κ.Α. 
υδρομέτρου 1007   με τέλη ύδρευσης από το έτος 2013 (αρ. βεβ. 921/26-11-2013) μέχρι και το 
ΠΑΓΙΟ 2016 & ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 2015 το συνολικό ποσό των  79,97 € μετά Φ.Π.Α. τα οποία 
πρέπει να διαγραφούν. 
Ποσό διαγραφής : 79,97 € μετά Φ.Π.Α. 
 
 

Δ ΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 

 



Ε. Ιτέας με το αριθμ. ΔΥ/1-2-2017 έγγραφο της, μας διαβίβασε σχετική εισήγηση 
υπογεγραμμένη αρμοδίως, για διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ως 
κατωτέρω : 
1. O κ. Μόσχος Αντώνιος του Νικολάου, με την αριθμ. πρωτ. 30575/21-12-2016 αίτηση του, 
ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης συνολικού ποσού 119,05 € , για 
ακίνητό του επί της οδού Καραϊσκάκη 106 στην Ιτέα, καθόσον στην εν λόγω παροχή έχει γίνει 
διακοπή. 
    Όπως αποδεικνύεται στις 25/11/2015 με αριθμ. πρωτ. 30179 κατέθεσε αίτηση για διακοπή 
της παροχής ύδρευσης Κ.Π. 0596600-56 με αριθμό υδρομέτρου 87079913 και η διακοπή της 
εν λόγω παροχής έγινε στις 5/3/2016 με καθυστέρηση από την υπηρεσία μας. Είχαν πληρωθεί 
όλες οι οφειλές. 
     Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης, 
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος χρεώθηκε για το 2016 εκ παραδρομής, τα παρακάτω ποσά τα 
οποία πρέπει να διαγραφούν: 
YΔΡΟΜΕΤΡΟ :  8707913            Κ.Π.  0596600                 Αρ. Βεβαίωσης   
Πάγιο ύδρευσης + υδρόμ. (45,00 + 5,00) 2016   50,00 €       1159/3-11-16 
Πάγιο Αποχέτευσης 2016                                    50,00          1164/3-11-16 
ΦΠΑ 13% ύδρευσης                                              5,85          1159/3-11-16 
ΦΠΑ 24% Υδρομ.+δεξ.                                          1,20          1159/3-11-16 
ΦΠΑ 24%  Αποχέτευσης                                     12,00           1164/3-11-16 
                                                          Σύνολο     119,05 € 
Ποσό διαγραφής : 119,05 €  μετά Φ.Π.Α.. 
 
2.  Η κα Γκιούλου Νίκη του Γεωργίου  με την αριθμ. πρωτ. 30623/21-12-2016 αίτηση της, 
ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης για το έτος 2016 συνολικού ποσού 130,50 €  για 
παροχή ύδρευσης σε κτήμα ιδιοκτησίας της στην περιοχή ΓΩΝΙΑ με αριθμό υδρομέτρου 
210350 στην Ιτέα, καθότι στην εν λόγω παροχή έχει γίνει διακοπή. 
     Στις 3/10/2016 με αριθμό πρωτ. 23816, η αιτούσα κατέθεσε αίτηση διακοπής της ανωτέρω 
παροχής ύδρευσης και με το υπ αριθμ. θ-1293/3-10-2016 διπλότυπο είσπραξης πλήρωσε τα 
αναλογούντα πάγια ύδρευσης (97,95 €). Κατά την σύνταξη των καταλόγων ύδρευσης για το 
έτος 2016 και επειδή καθυστέρησε η διακοπή τ5ης εν λόγω παροχής από την υπηρεσία μας, 
διπλοχρεώθηκαν τα πάγια τέλη ύδρευσης της παροχής αυτής, για το έτος 2016. 
      Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης  και οικονομικής διαχείρισης 
προκύπτει ότι, εκ παραδρομής για το έτος 2016 η ανωτέρω πλήρωσε τα αναλογούντα πάγια 
ύδρευσης για την εν λόγω παροχή με το αριθμ. Θ-1293/3-10-2016 διπλότυπο και χρεώθηκε για 
την ίδια παροχή, τα κάτωθι ποσά τα οποία πρέπει να διαγραφούν  :  
  
YΔΡΟΜΕΤΡΟ :  210350            Κ.Π.  0001810                    Αρ. Βεβαίωσης   
Πάγιο ύδρευσης + υδρόμ. (110,00 + 5,00) 2016   115,00 €     1159/3-11-16 
ΦΠΑ 13% ύδρευσης                                                14,30        1159/3-11-16 
ΦΠΑ 24% Υδρομ.+δεξ.                                              1,20        1159/3-11-16 
                                                              Σύνολο     130,50 € 
Ποσό διαγραφής : 130,50 €  μετά Φ.Π.Α.. 
……………………………………………………………………. 
 
ΣΧΕΤ:    Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. 

 
 

 
Α΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ 
 

      Η Δ.Ε. Γραβιάς , με το αριθμ. 3258/15-2-2017 έγγραφό της,  μας διαβίβασε  εισήγηση για 
διαγραφή τελών άρδευσης της Τ.Κ. Καστελλίων του Δήμου Γραβιάς, η οποία έχει ως εξής :  
      « Σας διαβιβάζουμε τις παραπάνω (1) σχετικές αιτήσεις του κ. Κάντζου Ευάγγελου του 
Ζαχαρία, κατοίκου Καστελλίων που αναφέρονται σε μη χρέωση δημοτικών τελών άρδευσης 
στην Τ.Κ. Καστελλίων, τα έτη 2014 έως 2016 καθώς και το πιο πάνω (2) σχετικό έγγραφο 
Προέδρου Τ.Κ. Καστελλίων, όπως επίσης και τις πιο πάνω (3) σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις 
Υδρονομέων Άρδευσης Τ.Κ. Καστελλίων  αρδευτικών περιόδων ετών 2014, 2015 & 2016. 



      Ειδικότερα προκύπτει ότι επ’ ονόματι ανωτέρω έχουν βεβαιωθεί τέλη άρδευσης στην Τ.Κ. 
Καστελλίων, ως εξής: 
     1) Άρδευση Καστέλλια Πάγιο & Χρήση 2014 & 2015: 50,00€ . Αριθ. Χρημ. Καταλόγου τελών 
άρδευσης: 13672/2016 με αύξ. αριθμό σειράς εγγραφής 81 και αριθμό τριπλοτύπου βεβαίωσης 
1043/Α΄/11-10-2016.  
      Κατόπιν αυτού και έχοντας υπόψη τις ως άνω σχετικές αιτήσεις του ανωτέρω, 
παρακαλούμε για τη διαγραφή μέρους των επ’ονόματι του κ. Ευάγγελου Κάντζου του Ζαχαρία 
βεβαιωθέντων το έτος 2016 τελών χρήσης νερού άρδευσης περιόδων 2014 & 2015, λόγω μη 
χρήσης από αυτόν αρδεύσιμου νερού τα έτη 2014 & 2015 και χρεωθέντων αυτών προφανώς 
εκ παραδρομής. Ειδικότερα θα πρέπει να γίνει διαγραφή ποσού 30,00 Ευρώ που αντιστοιχεί 
στα τέλη χρήσεως νερού άρδευσης των δύο (2) ετών, 2014 & 2015 και να παραμείνει προς 
εξόφληση από αυτόν το υπόλοιπο ποσόν των 20,00 € που αντιστοιχεί στα πάγια τέλη άρδευσης 
των δύο (2) ετών, 2014 & 2015 και το οποίο αυτός οφείλει να καταβάλει στο Δήμο. 
      Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 
για διαγραφή των  ως άνω βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  επ’ ονόματι: Κάντζος Ευάγγελος 
του Ζαχαρία (ΑΦΜ: 017984990), σύμφωνα με το άρθρ. 174 παρ. 1δ΄ του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006), 
ως κατωτέρω: 
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10-2016 

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ  
ΠΑΓΙΟ & ΧΡΗΣΗ 2014 & 
2015 

 
50,00 

 
30,00 

   
Ποσό διαγραφής: 30,00 €. 
 

 
 

Β΄ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ 

 
1. Η Δ.Ε. Δελφών με το αριθμ. 2270/3-2-2017 έγγραφο της μας διαβίβασε εισήγηση 
υπογεγραμμένη αρμοδίως , μαζί με  σχετική βεβαίωση  αρμοδίου υδραυλικού , η οποία  
αναφέρει τα εξής :  
     « Κατόπιν ελέγχου από την υπηρεσία μας της καρτέλας που αφορά το υδρόμετρο με αριθμό 
002220  και κωδικό παροχής 40 , επ’ ονόματι της ανωτέρω αναφερόμενης εταιρείας ( Νικ. 
Κοντογιάννης Ξ.Τ.Ν.Ε.Κ.Β.  Α.Ε.)  διαπιστώσαμε τα παρακάτω :  
     Kατά τους μήνες Ιανουάριο έως και Σεπτέμβριο του 2016 η κατανάλωση είναι μηδενική, 
πράγμα το οποίο είναι αδύνατο μιας και η επιχείρηση λειτουργεί κανονικά. Επίσης κατά τους 
μήνες Μάρτιο έως και Δεκέμβριο του 2015 η κατανάλωση εμφανίζεται υπερβολικά αυξημένη  
σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες προηγούμενων ετών.  
       Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπήρχε πρόβλημα στις ενδείξεις του υδρομέτρου, 
όπως άλλωστε διαπιστώθηκε από την αυτοψία του αρμοδίου συνεργάτη υδραυλικού της Δ.Ε. 
Δελφών κ. Α. Κοτρώνη , ο οποίος αντικατέστησε τον υδρομετρητή. Συνεπώς για το 
συγκεκριμένο διάστημα εφαρμόζεται το σχετικό άρθρο του Κανονισμού ύδρευσης – 
αποχέτευσης, όπου η κατανάλωση λαμβάνεται βάσει της αντίστοιχης περσινής περιόδου».  
         Οι διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 10  του προηγούμενου  Κανονισμού Ύδρευσης & 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, οι οποίες ίσχυαν το προαναφερόμενο διάστημα,  
προέβλεπαν  ότι,  « Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί λόγω βλάβης, τότε 
ο καταναλωτής χρεώνεται με την αξία της ποσότητας του νερού που καταναλώθηκε το 
αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους».  
         Επομένως από τον Απρίλιο του έτους 2015 έως και  τον Δεκέμβριο του 2015 θα πρέπει 
να χρεωθεί με την κατανάλωση του έτους 2014 του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος. Ενώ για 
το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρις και τον Σεπτέμβριο του 2016 θα πρέπει να χρεωθεί 



με την χρεωθείσα κατανάλωση από Ιανουάριο 2015 έως και Μάρτιο 2015 , και για το χρονικό 
διάστημα από Απρίλιο 2016 έως και Σεπτέμβριο 2016 με την αντίστοιχη κατανάλωση του έτους 
2014 δηλαδή από Απρίλιο 2014 έως και Σεπτέμβριο 2014.   
        Από το μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης και της οικονομικής διαχείρισης  του 
Δήμου Δελφών, κυρίως από την καρτέλα  «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ»  , 
προκύπτει ότι η κατανάλωση του αριθμ. 002220 υδρομέτρου , επ’ ονόματι της  εταιρείας « Νικ. 
Κοντογιάννης Ξ.Τ.Ν.Ε.Κ.Β.  Α.Ε.» ,    για τα  χρονικά διαστήματα α)  από τον Απρίλιο του έτους 
2014 έως και τον Δεκέμβριο  του έτους 2014 , β)  από 1/1/2015 μέχρις και 31/3/2015 και γ) από 
τον Απρίλιο του 2015 έως  και τον Σεπτέμβριο του 2015 που θα πρέπει να χρεωθεί με την  
κατανάλωση του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του έτους 2014, ήταν η κατωτέρω:   
 

Έτος Μήνας Χρεωθέντα 
m3 

Aξία 
καταν/σης 

Φ.Π.Α.  
13% 

Σύνολο 

 
 
 
 
2014 

Απρίλιος 97,00 47,16 6,13 53,29 

Μάϊος 105,00 52,20 6,78 58,98 

Ιούνιος 176,00 104,29 13,56 117,85 

Ιούλιος 128,00 66,69 8,67 75,36 

Αύγουστος 158,00 90,07 11,70 101,77 

Σεπτέμβριος 126,00 65,43 8,51 73,94 

Οκτώβριος 263,00 176,01 22,88 198,89 

Νοέμβριος 151,00 84,54 10,99 95,53 

Δεκέμβριος 138,00 74,27 9,65 83,92 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
2015 

Ιανουάριος 116,00 59,13 7,69 66,82 

Φεβρουάριος 92,00 44,01 5,72 49,73 

Μάρτιος 71,00 31,41 4,08 35,49 

ΣΥΝΟΛΟ 134,55 17,49 152,04 

  

 
 
 
2014 

Απρίλιος 97,00 47,16 6,13 53,29 

Μάϊος 105,00 52,20 6,78 58,98 

Ιούνιος 176,00 104,29 13,56 117,85 

Ιούλιος 128,00 66,69 8,67 75,36 

Αύγουστος  158,00 90,07 11,70 101,77 

Σεπτέμβριος 126,00 65,43 8,51 73,94 

ΣΥΝΟΛΟ   481,19 

 
      H προαναφερόμενη εταιρεία για το χρονικό διάστημα απο Απρίλιο 2015, έως και τον 
Δεκέμβριο του έτους 2015 έχει  χρεωθεί τα κατωτέρω ποσά: 
 

Έ
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Μήνας 

 
Aρ.Βεβαίωσης/ 

 
Ημερομηνία 

 
Χρεωθέντα 

m3 

 
Aξία 

καταν/σης 

 
Φ.Π.Α 
13% 

 
Σύνολο 

2
0
1
5

 

 

Απρίλιος 310/12-5-2015 160,00 91,65 11,91 103,56 

Μάϊος 643/31-8-2015 315,00 229,05 29,78 258,83 

Ιούνιος 645/31-8-2015 315,00 229,05 29,78 258,83 

Ιούλιος 786/12-10-2015 265,00 178,05 23,14 201,19 

Αύγουστος 788/12-10-2015 495,00 412,65 53,64 466,29 

Σεπτέμβριος 900/26-11-2015 319,00 233,13 30,31 263,44 

Οκτώβριος 902/26-11-2015 599,00 527,64 68,59 596,23 

Νοέμβριος 65/12-2-2016 424,00 340,23 44,22 384,45 

Δεκέμβριος 67/12-2-2016 423,00 339,21 44,09 383,30 

 
Για την ύδρευση: 

 
    Κατόπιν όλων των ανωτέρω, για την εταιρεία « Νικ. Κοντογιάννης Ξ.Τ.Ν.Ε.Κ.Β.  Α.Ε.» θα 
πρέπει α) να χρεωθεί για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2016 έως και τον Σεπτέμβριο του 



2016 το ποσό των 633,23 € μετά ΦΠΑ ως ανωτέρω ( 152,04 + 481,19) και, β) να διαγραφή η 
επιπλέον κατανάλωση ποσού 2.056,59 € μετά  ΦΠΑ ,που έχει χρεωθεί για τους μήνες Απρίλιο 
έως και Δεκέμβριο του έτους 2015 ως κατωτέρω:  
 

 
Μήνας 

Ποσό που 
χρεώθηκε 
μετά ΦΠΑ 

Ποσό που Θα 
χρεωθεί μετά  ΦΠΑ 

Ποσό 
διαγραφής 

Απρίλιος 103,56 53,29 50,27 

Μάϊος 258,83 58,98 199,85 

Ιούνιος 258,83 117,85 140,98 

Ιούλιος 201,19 75,36 125,83 

Αύγουστος 466,29 101,77 364,52 

Σεπτέμβριος 263,44 73,94 189,50 

Οκτώβριος 596,23 198,89 397,34 

Νοέμβριος 384,45 95,53 288,92 

Δεκέμβριος 383,30 83,92 299,38 

ΣΥΝΟΛΟ 2.916,12 859,53 2.056,59 

Ποσό  διαγραφής : 2.056,59 €  μετά ΦΠΑ (2.916,12 -859,53) 
Ποσό χρέωσης : 633,23   €  μετά ΦΠΑ ( 152,03 + 481,19). 
 

Για την Αποχέτευση 
 

     Όπως προαναφέρθηκε,  από τον Απρίλιο του έτους 2015 έως και  τον Δεκέμβριο του 2015 
θα πρέπει να χρεωθεί με την κατανάλωση του έτους 2014 του αντίστοιχου χρονικού 
διαστήματος. Ενώ για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρις και τον Σεπτέμβριο του 2016 
θα πρέπει να χρεωθεί με την αντίστοιχη κατανάλωση από 1/1/2015 μέχρι 31/3/2015 και την 
αντίστοιχη κατανάλωση από 1/4/2014 έως 31/9/2014 . 
        Από το μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης και της οικονομικής διαχείρισης  του 
Δήμου Δελφών, κυρίως από την καρτέλα  «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ»  , 
προκύπτει ότι η χρέωση της αποχέτευσης  του αριθμ. 002220 υδρομέτρου  επ’ ονόματι της  
εταιρείας « Νικ. Κοντογιάννης Ξ.Τ.Ν.Ε.Κ.Β.  Α.Ε.» ,    για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από 
τον Απρίλιο του έτους 2014 έως και τον Δεκέμβριο του έτους 2014  και απο Ιανουάριο μέχρι και 
Μάρτιο του 2015 , καθώς και από Απρίλιο του έτους 2015 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του έτους 
2015  με τα κυβικά κατανάλωσης του προηγούμενου έτους 2014, αφού αφαιρεθεί το ποσό των 
16,78 € που αντιστοιχεί στην Πάγια χρέωση και τα  δέκα (10) πρώτα m3 δωρεάν, θα είναι η  
κατωτέρω:  
 

Έτος Μήνας Χρεωθέντα m3 Aξία 
καταν/σης 

Φ.Π.Α.  
24% 

Σύνολο 

 
 
 
 
2014 

Απρίλιος 97-10 Χ0,44 38,28 9,18 47,46 

Μάϊος 105 -10 Χ0,44 41,80 10,03 51,83 

Ιούνιος  105 -10 Χ 0,44 73,04 17,53 90,57 

Ιούλιος 128 -10 Χ 0,44 51,92 12,46 64,38 

Αύγουστος 158 -10 Χ 0,44 65,12 15,62 80,74 

Σεπτέμβριος 126 -10 Χ 0,44 51,04 12,25 63,29 

Οκτώβριος 263 -10 X 0,44 111,32 26,71 138,03 

Νοέμβριος 151 -10 X 0,44 62,04 14,88 76,92 

Δεκέμβριος 138 -10 X 0,44 56,32 13,51 69,83 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
2015 

Ιανουάριος 116 -10 Χ 0,44 46,64 11,19 57,83 

Φεβρουάριος 92 -10 Χ 0,44 36,08 8,66 44,74 

Μάρτιος 71 -10 Χ 0,44 35,64 8,55 44,19 

 
2014 

Απρίλιος 97 -10 Χ 0,44 38,28 9,18 47,46 

Μάϊος 105 -10 Χ 0,44 41,80 10,03 51,83 

Ιούνιος 105 -10 Χ 0,44 73,04 17,53 90,57 

Ιούλιος 128 -10 Χ 0,44 51,92 12,46 64,38 

Αύγουστος 158 -10 Χ 0,44 65,12 15,62 80,74 

Σεπτέμβριος 126 -10 Χ 0,44 51,04 12,25 63,29 

                 ΣΥΝΟΛΑ          439,46 105,47  545,03 



 
      H προαναφερόμενη εταιρεία για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2015 , έως και τον 
Δεκέμβριο του έτους 2015 έχει χρεωθεί για αποχέτευση τα κατωτέρω ποσά: 
 

Έ
το

ς
 

 
 

Μήνας 

 
Αρ.Βεβαίωσ./ 
Ημερομηνία 

 
Χρεωθέντα 

 m3 

 
Aξία 

καταν/σης 

 
Φ.Π.Α.  
23% 

 
 

Σύνολο 

2
0
1
5

 

  2
0
1
5

 

Απρίλιος 311/12-5-2015 160 -10 Χ 0,44 66,00 15,18 81,18 

Μάϊος 644/31-8-2015 315 -10 Χ0,44 134,20 30,87 165,07 

Ιούνιος   646/31-8-
2015 

315 -10 Χ 0,44 134,20 30,87 165,07 

Ιούλιος 787/12-10-
2015 

265 -10 Χ 0,44 112,20 25,80 138,00 

Αύγουστος 789/12-10-
2015 

495 -10 Χ 0,44 213,40 49,08 262,48 

Σεπτέμβριος 901/26-11-
2015 

319 -10 Χ 0,44 135,96 31,27 167,23 

Οκτώβριος 903/26-11-
2015 

599 -10 Χ 0,44 259,16 59,60 318,76 

Νοέμβριος 66/12-2-2016 424 -10 Χ 0,44 182,16 41,89 224,05 

Δεκέμβριος 68/12-2-2016 423 -10 Χ 0,44 181,72 41,79 223,51 

 
      Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ως προς την αποχέτευση  θα πρέπει α) να χρεωθεί για το 
χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2016 έως και  Σεπτέμβριο του 2016 το ποσό των 545,03 μετά 
ΦΠΑ ως ανωτέρω και, β) να διαγραφή η επιπλέον κατανάλωση ποσού 1.062,30 € μετά  ΦΠΑ 
,που έχει χρεωθεί για τους μήνες Απρίλιο  έως και Δεκέμβριο του έτους 2015 ως κατωτέρω:  
 

 
Μήνας 

Ποσό που 
χρεώθηκε μετά 

ΦΠΑ 23% 

Ποσό που Θα 
χρεωθεί μετά  ΦΠΑ 

24% 

Ποσό 
διαγραφής 

Απρίλιος 81,18 47,46 33,72 

Μάϊος 165,07 51,83 113,24 

Ιούνιος 165,07 90,57 74,50 

Ιούλιος 138,00 64,38 73,62 

Αύγουστος; 262,48 80,74 181,74 

Σεπτέμβριος 167,23 63,29 103,94 

Οκτώβριος 318,76 138,03 180,73 

Νοέμβριος 224,05 76,92 147,13 

Δεκέμβριος 223,51 69,83 153,68 

ΣΥΝΟΛΟ 1.745,35 683,05 1.062,30 

Ποσό  διαγραφής : 1.062,30 €  μετά ΦΠΑ (1.745,35 -683,05)  
Ποσό χρέωσης : 545,03  €  μετά ΦΠΑ (439,46 +105,47) 
 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Ποσά διαγραφής : α)  2.056,59  €  μετά ΦΠΑ   από ύδρευση 
                                 β) 1.062,30 €  μετά ΦΠΑ  από αποχέτευση 
 
Ποσά χρέωσης :   α)  633,23  €  μετά ΦΠΑ  από ύδρευση. 
                               β)  545,03  €  μετά ΦΠΑ  από αποχέτευση. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  



7. 
Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων του Δήμου έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση 

ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε 

η συμμετοχή εκ της θέσεως ή της ιδιότητας του, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 

κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετάσχουν στο 

εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικά θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.  

 

2) και της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 
21508/4.11.2011 απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων) ΦΕΚ 
2540/7.11.2011 τεύχος Β’.  
 
3) του άρθρου 7 παρ. 1 του ΠΔ 270/81 όπου ορίζεται ότι:  
Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά 
προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής, 
οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών 
αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός μηχανικού ή 
υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν». 
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παρ 2 
του άρθρου 9 του ιδίου ΠΔ.»   καθώς και  
 
4) Του αριθμ. πρωτ. 4804/09.03.2017 πρακτικού κλήρωσης σύμφωνα με το οποίο 
αναδείχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θα στελεχώσουν την ανωτέρω αναφερόμενη 
επιτροπή ως εξής: 
 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΕΛΛΗ ΚΟΤΣΑΝΟΥ-

ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

    



8. 
Ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, 
αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1) του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 όπου ορίζεται ότι:  
«1) Αι δημοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων 
διεξάγονται υπό Επιτροπής αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου 
και δύο δημοτικών συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως 
Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων. 
2) Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγουμένης παραγράφου, μετά των 
αναπληρωτών των, ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός 
Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει δι' ολόκληρον το επόμενον έτος. 
3) Αι επιτροπαί συνεδριάζουν παρόντων του Προέδρου και απάντων των μελών των και 
αποφασίζουν κατά πλειοψηφίαν.» 
Όπως γίνονται δεκτά στην Πράξη 129/2014 του Κλ. Τμ. 7 του Ελ.Συν., η ανωτέρω επιτροπή 
του διαγωνισμού μετά τη λήξη της δημοπρασίας εξετάζει και αξιολογεί τις οικονομικές 
προσφορές, το αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας κατακυρώνεται, με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής, με την επιλογή του ακινήτου εκείνου, για το οποίο προσφέρθηκε το 
χαμηλότερο μίσθωμα. Εξάλλου, η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, κατά τη δεύτερη φάση 
του, από άλλο, πλην της ως άνω αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όργανο συνιστά παράβαση 
ουσιώδους τύπου της οικείας διαδικασίας και καθιστά μη νόμιμη την κατακύρωση του 
αποτελέσματός τους και τη σύναψη της σχετικής εργολαβικής σύμβασης. 
Σύμφωνα με την αριθμ. 340/1999 γνωμ. του ΝΣΚ, η διάταξη του άρθρου 1 παρ 1 του Π.Δ. 
270/1981, ως ειδική κατισχύει της γενικής διάταξης του άρθρου 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 
(ήδη άρθρου 72 παρ.1 ε Ν. 3852/2010).  
2) του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε’ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή διεξάγει και 

κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την διεξαγωγή των 

δημοπρασιών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη της ή δημοτικούς υπαλλήλους 

3) του άρθρου 26 του Ν.4024/2011, στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση 

ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε 

η συμμετοχή εκ της θέσεως ή της ιδιότητας του, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 

κληρώσεως, μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετάσχουν στο 

εν λόγω συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικά θέματα που αφορούν 

στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως  

4) και της κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ 
21508/4.11.2011 απόφασης του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων) ΦΕΚ 
2540/7.11.2011 τεύχος Β’.  
5) Του αριθμ. πρωτ. 4804/09.03.2017 πρακτικού κλήρωσης σύμφωνα με το οποίο 
αναδείχθηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οι οποίοι θα στελεχώσουν την ανωτέρω αναφερόμενη 
επιτροπή ως εξής: 
 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 



2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ-
ΤΣΑΚΙΡΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

    Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Τον ορισμό-συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, 
αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του Δήμου έτους 2017 η οποία απαρτίζεται 
από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο αυτής και δύο δημοτικών συμβούλων με τα 
αναπληρωματικά τους μέλη. 
 
 
  



9. 
Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον κανονισμό των ΙΕΚ (απόφαση Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 

1807/02.07.2014 τεύχος Β’) 
2. Tο άρθρο 23 του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του 

Ν.4386/16 
3. Την ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) 
4. την απόφαση Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β’) 
5. Το άρθρο 12 του Ν.2009/1992 
6. Την εγκύκλιο Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015 
7. Tην διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.για να πραγματοποιούν 

την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες 
υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4186/13 με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο 
φοιτούν. (παρ. 5 άρθρο 23 Ν.4186/13) (περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16) 
(παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’) η 
οποία έχει ως εξής: 
Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων 
απασχόλησης αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα 
ειδικότητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση 
εργασίας. (Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) 
Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να είναι 
συνεχόμενη ή τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23 
Ν.4186/13) (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& 
Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’).  
H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την 
ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. (παρ.7 άρθρο 23 Ν.4186/13, όπως 
αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16) 
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε 
μήνα. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η 
εγγραφή στο 5ο εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. 
/Κ1/146931/18.09.2015) 
Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να 
χρηματοδοτείται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε 
φορά διατάξεις. (άρθρο 1 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) 
(παρ. 5 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’) 
Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ δεν 
καταβάλλουν δίδακτρα ή τέλη εγγραφής ή παντός είδους άλλες εισφορές προς τα ΙΕΚ ή τον 
O.Ε.Ε.Κ. (παρ.1 άρθρο 2 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 
τεύχος Β’)  
Τα Ι.Ε.Κ., μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., 
μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια 
πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας. (άρθρο 2 ΚΥΑ 
139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. 
/Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 1 άρθρο 12 Ν.2009/92)  

8. Tις παρακάτω αιτήσεις των σπουδαστών ΙΕΚ και το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου από την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης. 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤ. 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 4212/01-
03-2017 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΟΛΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

01.04.2017 
ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ



Η ΤΩΝ 960 
ΩΡΩΝ 

2 4439/06-
3-2017 

ΑΡΓΥΡΟΥΛ
Α 

ΚΟΝΤΟΛΑΤ
Η 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ
ΩΝ 

01.04.2017 
ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ
Η ΤΩΝ 960 
ΩΡΩΝ 

 
 
 
Εισηγούμεθα όπως το Δ.Σ. 
 
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών των 
παρακάτω  σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Δελφών.  
 

Α/Α ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΩΤ. 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜ
Ο 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 4212/01-
03-2017 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΓΚΟΛΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ 

01.04.2017 
ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ
Η ΤΩΝ 960 
ΩΡΩΝ 

2 4439/06-
3-2017 

ΑΡΓΥΡΟΥΛ
Α 

ΚΟΝΤΟΛΑΤ
Η 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΗΘΟΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜ
ΩΝ 

01.04.2017 
ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣ
Η ΤΩΝ 960 
ΩΡΩΝ 

 
Β. Οι σπουδαστές δεν δικαιούται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση της 
πρακτικής του άσκησης σε αυτόν. 
Γ. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση των πρακτικά 
ασκούμενων θα γίνει από το Ι.Ε.Κ., και μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους 
εργασίας 
  



10. 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΜΑΜΑ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 09/2015 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 18.800,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 23%) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 18.573,50  ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 2%  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ    

 

 
             Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της 
οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ’ όψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το 
άρθρο 48 του Ν. 3669/08 

2. Την υπ’ αριθμ. 27632/16-11-2016 (ΑΔΑ: Ω6ΩΓΩ9Θ-Η1Ο) Σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Δελφών και του αναδόχου του έργου Γρηγορίου Δήμο , ποσού 
18.573,50 ευρώ (με ΦΠΑ) 

3. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάσει του συμφωνητικού είναι εξήντα 
(60) ημέρες  και λήγει στις 15-01-2017 

4. Την υπ΄αρίθμ. 13/2017 (ΑΔΑ: ΩΨΓΑΩ9Θ-ΔΑΖ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 
παράτασης προθεσμίας έως 16-03-2017 

5. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου  
6. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 

στις 08-03-2017, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας του έργου έως 
τις 30 Απριλίου 2017 

7. Το υπ’ αριθμ. 3450/16-02-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δ.Ε. Γαλαξιδίου 
περί διακοπής εκτέλεσης των εργασιών έως τις 02-03-2017, λόγω των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων  

8. Το γεγονός ότι για τα χρονικά διαστήματα από 16-01-2017 έως 16-03-2017 και 
είχαμε συνολικά 20 ημέρες με βροχή 

9. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του έργου λόγω μη ύπαρξης  ηλεκτρολογικών 
σχεδίων του ηλεκτρικού δικτύου στην οδό Μάμα απαιτήθηκαν διερευνητικές 
τομές, οι οποίες εκτελέστηκαν με μεγάλη προσοχή προς αποφυγή ατυχήματος 
με αποτέλεσμα την μη ομαλή εξέλιξη των εργασιών    

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ   
 
            Όπως χορηγηθεί παράταση προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά  σαράντα πέντε (45) 
ημέρες ήτοι έως τις 30-04-2017 για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου 
σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008. 
 
                               
  



11. 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.: Η από 02/12/16 Αίτηση παράτασης προθεσμίας της Αναδόχου 
            εταιρείας  

            Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης της αναδόχου εταιρείας , φωτοαντίγραφο 

της οποίας σας επισυνάπτουμε και έχοντας υπόψη :  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 
2. Την αρ. πρωτ. οικ. 35825/29-11-2013 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου 

Δελφών και της αναδόχου εταιρείας, συνολικού ποσού 1.023.689,86€ άνευ ΦΠΑ.  
3. Το ότι η ολική  συμβατική προθεσμία είναι δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος τριών (3) 
μηνών για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου  και έληγε την 1/6/2015. 

4. Την παράταση προθεσμίας εργασιών που δόθηκε στο έργο ως τις 31/12/2016 με την 
408/19-10-16 (ΑΔΑ: 6Κ27Ω9Θ-Ζ40) απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δ.Δελφών. 

5. Την ως άνω σχετική αίτηση της Αναδόχου εταιρείας , η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
στις 02/12/16 με αρ. πρωτ. 29026/02-12-16, με την οποία ζητείται παράταση 
προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου  έως τις 30-04-16. 

6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα με σχετική εισήγηση της υπηρεσία μας διαβιβάστηκε 
για προέγκριση στην Διαχειριστική Αρχή  (ΕΠΠΕΡΑΑ) που εποπτεύει την πράξη και 
δεν λάβαμε απάντηση.   

7. Το με αρ. πρωτ. 26223/31-10-16 έγγραφο της Αναδόχου εταιρείας σύμφωνα με το 
οποίο γνωστοποιείται ότι η αρχαιολόγος την οποία είχε προσλάβει ο ανάδοχος για την 
κάλυψη των αναγκών και την συνέχεια του έργου από τις 12 Απριλίου 2016 , έλαβε την 
νόμιμη άδεια κύησης από τις 21 Οκτωβρίου 2016 και έκτοτε δεν μπορούσαν να γίνουν 
οι εργασίες εκσκαφών για την τοποθέτηση των φρεατίων που απομένουν.  

8. Το με αρ. πρωτ. 26223/14-11-16 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Φωκίδος, σύμφωνα με το οποίο ζητεί από αυτήν να μας ενημερώσει αν 
δύναται να συνδράμει με υπάλληλο της για την επίβλεψη των εργασιών εκσκαφής. 

9. Το με αρ. πρωτ. 28.032/22-11-16 έγγραφο της  Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος προς 
την υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο ενημερώνει ότι, προκειμένου να ολοκληρωθεί 
το συντομότερο δυνατόν το έργο , η Εφορεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να επιβλέψει τις εργασίες με το ελάχιστο μόνιμο προσωπικό της. 

10. Το γεγονός ότι από τις 21/10/16  έως και την 22/11/16 , δηλαδή για 33 ημέρες  δεν ήταν 
δυνατόν να γίνουν εργασίες εκσκαφής , λόγω του ότι η αρχαιολόγος που επέβλεπε τις 
εργασίες είχε πάρει άδεια κύησης.  

11. Το γεγονός ότι από 15/06/16 έως και 31/12/16 δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών, 
λόγω βροχοπτώσεων  για 25 ημέρες, πλέον των 33 ημερών καθυστέρησης λόγω της 
άδειας κύησης της αρχαιολόγου. 

12. Την γεγονός ότι υποβλήθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ για προέγκριση ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου με 
το υπ’ αριθ. πρωτ 29924/14-12-16 έγγραφο , για το οποίο δεν λάβαμε απάντηση . Στον 
ανωτέρω ΑΠΕ περιλαμβάνονται εργασίες με εκτιμώμενο χρόνο εκτέλεσης αυτών 
περίπου 45 ημέρες.  

13. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1198/02-02-17 (ΑΔΑ: Ω84Ρ465ΧΙ8-59Ψ) 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης έγινε απένταξη του έργου από την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013 στα πλαίσια εκκαθάρισης του προγράμματος 

14. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η πρόσκληση 32 από την ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας με Α/Α 
ΟΠΣ  1926 (αρ. πρωτ. 1706/01-03-17) στην οποία θα υποβληθεί πρόταση για την 
συνέχεια της χρηματοδότησης του έργου από το ΕΣΠΑ 2014-2020 , με προθεσμία 
υποβολής προτάσεων από 6-3-17 έως 5-5-2017. Η αξιολόγηση της πρότασης από την 
Διαχειριστική Αρχή διαρκεί κατ’ ελάχιστο 60 ημέρες. 

15. Το γεγονός ότι ο χρόνος που απαιτείται για την Ολοκλήρωση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του δικτύου είναι τρείς μήνες. 



16. Το γεγονός ότι από 2-2-2017 (ημερομηνία απένταξης της πράξης) έως 6-7-2017 
(προβλεπόμενη ημερομηνία ένταξης της πράξης στο  ΕΣΠΑ 2014-2020) , μεσολαβούν 
154 ημέρες  

17. Από τα ανωτέρω προκύπτουν συνολικά 33 ημέρες λόγω αρχαιολογικής επίβλεψης , 
25 ημέρες λόγω βροχοπτώσεων , 45 ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών που 
περιλαμβάνονται στον ΑΠΕ , 154 ημέρες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και 90 
ημέρες για την δοκιμαστική λειτουργία.   

Εισηγούμαστε 
Όπως χορηγηθεί παράταση στο εν θέματι έργο κατά 347 ημέρες για την ολοκλήρωση 

κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης και την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
δικτύου, ήτοι έως 13-12-2017,  για λόγους που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του 
αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8α του Ν.3669/2008 και ως συνέπεια αυτού όπως 
παραταθεί και η σύμβαση του υποέργου  3 «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» της πράξης κατά το 
ίδιο χρονικό διάστημα. 
  



12. 
Εξέταση αιτήματος παράτασης – απάντησης σε ειδική πρόσκληση για το έργο 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ». 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

            Με την –β- σχετική ειδική πρόσκληση της υπηρεσία μας προς τον ανάδοχο του εν θέματι 
έργου , η οποία παρελήφθη στις 23-01-2017 από την εταιρεία σύμφωνα με το αποδεικτικό 
παραλαβής των ΕΛΤΑ, δινόταν εντολή στον ανάδοχο όπως εντός προθεσμίας 30 ημερών από 
την λήψη της ανωτέρω ειδικής πρόσκλησης εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: α) ολοκλήρωση 
του by pass του υφιστάμενου δικτύου στην περιοχή του αντλιοστασίου, β) πλήρη 
αποκατάσταση των σκαμμάτων του έργου και γ) εκτέλεση του έργου εντός ωραρίου με 
επίβλεψη από πλευράς αναδόχου και λαμβάνοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.  

            Κατά το ανωτέρω τασσόμενο χρονικό διάστημα εκτελέστηκε η εργασία κατασκευής του 
by pass στον υφιστάμενο αγωγό του δικτύου αποχέτευσης  στην περιοχή του αντλιοστασίου 
και δεν εκτελέστηκαν: α) η εργασία αποκατάστασης των σκαμμάτων του έργου και β) η πλήρη 
αποκατάσταση του σκάμματος του by pass.  

            Με την –α- σχετική αίτηση παράτασης – απάντηση σε ειδική πρόσκληση του αναδόχου 
, η οποία υποβλήθηκε στις 23-02-2017 και έλαβε αριθμ. πρωτ. 3954, τίθενται τα ακόλουθα 
θέματα : α) δεν έχει εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ του έργου, β) δεν υπάρχει ροή χρηματοδότησης και 
υπάρχει οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα, γ) μη λειτουργία του τοπικού συγκροτήματος 
παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος λόγω του χειμώνα, δ) δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ε) η 
απένταξη της πράξης από το ΕΠΠΕΡΑΑ αφενός θέτει εν κινδύνω την χρηματοδότηση του 
έργου , αφετέρου εν όψει της επανένταξης του σε άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν 
νομιμοποιείται η εκτέλεση εργασιών χωρίς πρότερη προέγκριση από την αρμόδια διαχειριστική 
αρχή, και γίνεται αίτημα παράτασης ισχύος της εκδοθείσας  ειδικής πρόσκλησης μέχρι 30-03-
2017 με την προϋπόθεση ότι θα  έχουν εξαλειφθεί οι ανωτέρω λόγοι. Επίσης στο ανωτέρω 
έγγραφο ο ανάδοχος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την διακοπή εργασιών και προτίθεται να 
εκτελέσει τις εργασίες που κρίνονται επείγουσες για την ασφάλεια του έργου, του κοινού και 
των εργαζομένων.  

         Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3669/08 : «4. Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, 
κοινοποιείται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση της διευθύνουσας υπηρεσίας, η οποία 
αναφέρεται απαραίτητα στις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη 
προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου που 
απαιτείται κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών. Δεν μπορεί 
πάντως να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, ούτε και μεγαλύτερη από τριάντα (30) ημέρες. 
Όταν ζητείται η λήψη μέτρων για την αποτροπή επείγοντος κινδύνου, η προθεσμία που τάσσεται 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 

5. Παρά την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που τάσσει για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, για την εμπρόθεσμη εκτέλεση των έργων ή τμημάτων του 
και υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την τυχόν υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών. 

6.Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως και πάντως πριν από την 
παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας, με απόφαση του 
προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι εργασίες και 
ενέργειες που τυχόν εκτέλεσε ο ανάδοχος, σε συμμόρφωση προς την ειδική πρόσκληση και 
αιτιολογείται η έκπτωση, με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και ενέργειες που δεν 
συμμορφώθηκε.»  

          Σύμφωνα με την ΔΕφΘες. 21/89 (45637) : «Η εκτέλεση δε των αναφερομένων  στην  
πρόσκληση εργασιών πρέπει να είναι δυνατή και η μη     εκτέλεση αυτών να οφείλεται σε 



αποκλειστική υπαιτιότητα του  αναδόχου,     άλλως  η  έκπτωση  είναι  μη  νόμιμη  και  ακυρωτέα 
η κηρύσσουσα αυτήν     απόφαση.» 
           Η ειδική πρόσκληση έγινε στις 18-01-2017 , χρόνο κατά τον οποίο το έργο ήταν 
ενταγμένο σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Κατά την προθεσμία εκτέλεσης των 
εργασιών της ειδικής πρόσκλησης έγινε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1198/02-02-17 (ΑΔΑ: 
Ω84Ρ465ΧΙ8-59Ψ) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης η απένταξη του έργου 
από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και το έργο δεν έχει χρηματοδότηση.  
           Κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της ειδικής πρόσκλησης 23-01-2017 
έως 22-02-2017 είχαμε 7 ημέρες με βροχή και η υγρασία στο υλικό επίχωσης των σκαμμάτων 
ήταν απαγορευτική για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης καθώς επίσης και χαμηλές 
θερμοκρασίες κυρίως τις πρωινές ώρες που ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση της εργασίας. 
Επίσης το επίμαχο χρονικό διάστημα αλλά και έως σήμερα δεν λειτουργούν τα 
παρασκευαστήρια παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος.  
            
          Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η μη συμμόρφωση  στην ειδική πρόσκληση δεν οφείλεται 
σε αποκλειστική υπαιτιότητα  του αναδόχου και η μη συμμόρφωση οφείλεται εν μέρει σε κακές 
καιρικές συνθήκες και για το λόγω αυτό δεν δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος . Για 
την πλήρη αποκατάσταση του σκάμματος στην θέση του αντλιοστασίου για την κατασκευή του 
by pass , υπολείπονται εργασίες  οι οποίες περιλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ του έργου , ο οποίος 
έχει συνταχθεί από την υπηρεσία μας , διαβιβάστηκε για προέγκριση στο ΕΠΠΕΡΑΑ και λάβαμε 
απάντηση έως και την απένταξη του έργου, άρα πρόκειται για μη εγκεκριμένες εργασίες που 
δεν δύναται να εκτελεστούν.  Επίσης από τον 6ο λογαριασμό του έργου υπάρχει υπόλοιπο 
πληρωμής ποσού 6.446,23€.  
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε  
        Την μη έκπτωση του αναδόχου μιας και η μη συμμόρφωση στην ειδική πρόσκληση δεν 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα  του αναδόχου και την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης 
της εργασίας αποκατάστασης των σκαμμάτων του έργου με ασφαλτοσκυρόδεμα έως τις 07-
04-2017.  
  
  



13. 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΕ ΓΡΑΒΙΑΣ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.:   Η από 28 / 11 / 2016  αίτηση της Αναδόχου Κ/ξίας 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :  
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23/2011 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 969.250,00 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 570.092,17 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)  
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 41,18 %  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/ΞΙΑ Γ. ΓΩΓΟΣ – ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ  
                 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου , φωτοαντίγραφο της 
οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ’ όψη :   

1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Π.Δ. 609/85 όπως κωδικοποιήθηκε με το 
άρθρο 48 του Ν. 3669/08,  

2. Την υπ’ αριθμ. 3174/9-3-2012 (ΑΔΑ: Β44ΓΒ-613) απόφαση ένταξης της 
πράξης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  

3. Την υπ’ αριθμ. 13818/17-05-2013 εργολαβική σύμβαση μεταξύ του αναδόχου 
και του Δήμου Δελφών , ποσού 570.092,17 ευρώ (με ΦΠΑ),  

4. Το ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου βάσει του συμφωνητικού είναι 360 
ημέρες  και έληγε στις 12-05-2014,  

5. Την υπ’ αριθμ. 14/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΗ6Ω9Θ-3ΡΥ) απόφαση Δ.Σ. περί χορήγησης 
παράτασης προθεσμίας έως τις 28-12-2016, 

6. Το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου,  
7. Την υπ’αρ.πρωτ. 4367/07-06-2016  

(ΑΔΑ: 7Ξ8Δ4653ΠΓ-7ΑΞ) Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
ΠΑΑ 2014-2020, με την οποία το έργο του θέματος χαρακτηρίζεται ως 
συνεχιζόμενο στο ΠΑΑ 2014-2020, 

8. Το υπ’ αριθμ. 2708/30-03-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Π.Α.Α. 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Διαδικασία για την συνέχιση πράξεων του ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 
2014-2020», σύμφωνα με το οποίο το έργο πρέπει να είναι εντός εγκεκριμένης 
παράτασης για να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του από το ΠΑΑ 2014-
2020, 

9. Την ανωτέρω σχετική αίτηση του αναδόχου η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα 
στις 28-11-2016, με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας 60 ημερών 
προκειμένου το έργο να βρίσκεται εντός εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής του από το Π.Α.Α. 2014-
2020 και να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του, 

10. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί,  
11. Το υπ’αρ.πρωτ. 1910/31-01-2017 Αίτημα προέγκρισης παράτασης 

προθεσμίας του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  

12. Την υπ’αρ/πρωτ. 1662/17-02-2017 Προέγκριση της παραπάνω υπηρεσίας, η 
οποία πρωτοκολλήθηκε στην υπηρεσία μας και έλαβε α.π.: 3661/20-02-2017, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
                   Όπως χορηγηθεί παράταση προθεσμίας του εν λόγω έργου κατά εξήντα (60) 
ημέρες, ήτοι έως τις 28-02-2017 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την 
αποπληρωμή της πράξης από το  ΠΑΑ 2014-2020  για λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 8α του Ν 4412/2016.        
  



14. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  παραλαβής του έργου 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ’ 

Α.Μ.: 02/14 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.     
  
ΣΥΜΒΑΣΗ: 88.562,61 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  48,10%.   

 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 Η παρέμβαση που έγινε με το προαναφερόμενο έργο, αφορά: 

Τις απαιτούμενες εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου 
Άμφισσας. 
Εν συντομία, οι εργασίες που εκτελέστηκαν, είναι οι εξής: 
1.Αποξήλωση υφιστάμενων παλιών παραθύρων και θυρών. 
2.Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής  
απόδοσης. 
3.Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους των θερμαινόμενων χώρων 
του κτιρίου καθώς και στα φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα (δοκοί – στύλοι ) προς αποφυγή 
θερμογεφυρών με την χρήση έτοιμου θερμομονωτικού πάνελ, που αποτελείται από άνθυγρη 
γυψοσανίδα πάχους τουλάχιστον 0,0125m και θερμομονωτική πλάκα  διογκωμένου 
πολυστηρενίου, πάχους τουλάχιστον 0,050m.. 
4. Χρωματισμούς των  επιφανειών γυψοσανίδων,. 
5. Αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού λέβητα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης, 
αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας διανομής θερμού νερού με νέα υψηλής απόδοσης, 
τοποθέτηση θερμοσταστατικών κεφαλών/βαλβίδων και εγκατάσταση αυτονομίας τριών ζωνών. 
Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 498/12-12-2016  Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΑΔΑ: 6ΖΗΞΩ9Θ-ΧΜΤ), η εν λόγω 
Επιτροπή μετέβη για έλεγχο στις 06/03/17 επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια 
υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του αποστελλομένου Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής. 
  



15. 
Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ: Η  υπ΄αριθ. 4109/28-2-2017 αίτηση του κ Γρηγορίου Τσίρου. 
 
       Σε  συνέχεια της παραπάνω σχετικής αίτησης του κ Γρηγορίου Τσίρου εκμισθωτή του 
δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Δ. Κ Άμφισσας επί της  
Πλατείας Μητροπόλεως, που περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Δελφών μετά την δωρεά των 
αδελφών Γαζή – Καρελλά, παρακαλούμε για την λήψη απόφασης παράτασης του μισθωτηρίου 
που έληξε την 1η Μαρτίου  2017 για  εννέα ακόμη  χρόνια ήτοι μέχρι 1/3/2026, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παρ. 1 & 2 του Ν. 4234/2014 για τους παρακάτω λόγους: 
Α) Την 18/2/2014 οι Αικατερίνη και Ευαγγελία Γαζή Καρελλά εκμίσθωσαν ένα κατάστημα 30 τμ 
επί της οδού Πλ. Μητροπόλεως στην  Άμφισσα στον Γρηγόριο Τσίρο με ιδιωτικό συμφωνητικό 
εμπορικής μίσθωσης, προκειμένου να το χρησιμοποιεί ως επαγγελματική στέγη. Στο 
μισθωτήριο συμφωνήθηκε η διάρκεια να είναι τριετής ήτοι από 1/3/2014 έως 1/3/2017 και 
ορίσθηκε το μηνιαίο μίσθωμα 130,00 ευρώ. Το κατάστημα αυτό αποτελεί μέρος του 
δωρηθέντος ακινήτου και ο Δήμος Δελφών υπεισέρχεται, μετά την αποδοχή της δωρεάς, ως 
καθολικός διάδοχος στη μίσθωση αφού είναι πλέον ο κύριος του ακινήτου. Ήδη σήμερα η 
μίσθωση αυτή έχει λυθεί λόγω παρόδου του συμβατικού χρόνου διάρκειας της. Ωστόσο ο 
μισθωτής παραμένει εντός του μισθίου και με αίτηση του προς το Δήμο ζητά να εξεταστεί η 
δυνατότητα παράτασης της μίσθωσης. 
Β) Από τις δωρήτριες τέθηκε όρος να παραμείνουν στα καταστήματα τους οι μισθωτές του 
ακινήτου και να δύναται να αποβληθούν από αυτά μόνο αν παραβιάζουν τους όρους των 
μισθωτηρίων. 
Γ) Κατά τον χρόνο κατάρτισης της ανωτέρω  μίσθωσης (18/2/2014) μεταξύ των μερών 
εφαρμοστέο δίκαιο ήταν το Π.Δ 34/1995 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων Περί Εμπορικών 
Μισθώσεων». Ωστόσο την 20η Φεβρουαρίου 2014 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4242/2014 όπου στο 
άρθρο 13 αυτού εισάγει: α) τροποποιήσεις για τις υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις του Π.Δ 
34/95 καθώς και β)το νέο θεσμικό πλαίσιο των εμπορικών μισθώσεων. 
Στο άρθρο 13 παρ. 2.α ορίζεται: 
«2.α. Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ 34/95 και έχουν συναφθεί , 
παραταθεί ή ανανεωθεί ρητώς ή σιωπηρώς πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και 
δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από την λήξη τους διέπονται από τις διατάξεις αυτού, όπως 
τροποποιείται κατά το παρόν άρθρο.  
Δ) Ο εκμισθωτής  καθ΄ όλη την διάρκεια της μίσθωσης ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του 
απέναντι στο Δήμο, στα πλαίσια λοιπόν της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και των 
οικονομικών συνθηκών προτείνεται αφού δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για 12ετή 
παραμονή στο μίσθιο ακόμα και αν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη (όπως 
στην περίπτωσή μας που ήταν τριετής) να παραταθεί για άλλα εννέα (9) έτη, να 
αναπροσαρμόζεται θετικά αυτό κάθε χρόνο σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ούτως ώστε 
να αξιοποιείται επωφελέστερα  και τα έσοδα από τα μισθώματα να αξιοποιηθούν για την 
πραγματοποίηση του σκοπού των δωρητριών.  
 
 
  



16. 
Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος 
Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 
 

«….                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   45 

                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 500/2016 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 45ης/20.12.2016 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 07ο: Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του 
Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 20.12.2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 30139/16.12.2016 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 

2. Κοτσάνου Ελισάβετ, Μέλος 2. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 

3. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 

4. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος   

5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση του 1ου και 2ου θέματος παραβρέθηκαν οι κ. Λαχανά Σπυριδούλα και ο 
κ. Δημητρίου Αθανάσιος, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έβδομο (07ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Την με αριθμ. πρωτ. 14499/14.06.2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά με θέμα «Έγκριση 
πρακτικού για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου», η 
οποία αναφέρει τα εξής:  

«… 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας 
Γιδογιάννου. 

Στις 17-6-2016  αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα 
Εποπτείας, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών (http:// www.gspp.gr), η Α΄ επαναληπτική ανακοίνωση για την εκμίσθωση  
τεσσάρων ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου στη θέσεις:  «Κάμινος »  
με 66 ελαιόδενδρα, «Κάμινος» με 58 ελαιόδενδρα, «Αμπλιανός»  με 52 ελαιόδενδρα  και  
«Κούσκι» με 106 ελαιόδενδρα 
Η διαδικασία για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8,9 και 10 του Ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.4223/2013. 

Η ανάρτηση της ανακοίνωσης η οποία είχε εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή 
προσφορών, έληξε στις 6-6-2016. 

Αφού πέρασε η απαιτούμενη προθεσμία για την υποβολή προσφορών  και δεν 
εμφανίσθηκε κανένας πλειοδότης, τα μέλη της επιτροπής  κήρυξαν την διαδικασία άγονη όπως 
περιγράφεται στο πρακτικό που σας επισυνάπτουμε. 

http://www.gspp.gr/


Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του συνημμένου   πρακτικού.  …». 
3.Το με αριθμ. πρωτ. 14011/09.06.2016 Πρακτικό διαδικασίας εκμίσθωσης των 

ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, το οποίο επισυνάφθηκε στο 
ανωτέρω σχετικό (02) και το οποίο αναφέρει τα εξής:  
 «… 

Πρακτικό Διαδικασίας εκμίσθωσης των   
            Ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου 
 

Η Α’ Επαναληπτική διαδικασία για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του 
Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, στις  θέσεις «Κάμινος»  με 66 ελαιόδενδρα,«Κάμινος» 
με 58 ελαιόδενδρα, «Αμπλιανός»  με 52 ελαιόδενδρα  και «Κούσκι» με 106 ελαιόδενδρα 
κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας, με την κατάθεση φακέλου προσφορών, διενεργήθηκε ως 
εξής: 
Στις 17-5-2016  αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπ.Οικονομικών (http:// www.gspp.gr),  η Α΄ 
επαναληπτική ανακοίνωση για την εκμίσθωση  των ελαιοκτημάτων  του κληροδοτήματος 
Ευθυμίας Γιδογιάννου. 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ήταν από 17-5-2016 έως 6-6-2016. 
Σ’αυτήν έλαβαν μέρος οι παρακάτω ενδιαφερόμενοι:   

Ονοματεπώνυμο 
διαγωνιζόμενου  

Α.Φ.Μ Προσφορά 
ολογράφως  

Προσφορά 
αριθμητικώς 

Εγγυητική  Βεβαίωση 
υποβολής 
προσφοράς. 
Υπογραφή 

      

      

Στην ανωτέρω διαδικασία δεν εμφανίστηκε κανείς πλειοδότης. 
Κατόπιν τούτου η διαδικασία κρίνεται άγονος.   …». 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω: 

Αποφασίζει ομόφωνα  
1.Εγκρίνει το Πρακτικό εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας 

Γιδογιάννου. 
2.Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 

κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος 
κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό 
διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 500/20.12.2016. 
……………………………………………………………………………… 

  

http://www.gspp.gr/


17. 
Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος 
ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων) 
 

«…                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   02 

                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 23/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 02ης/30.01.2017 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του 
Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά.   
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 30.01.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1604/26.01.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 

2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 

3. Κοτσάνου Ελισάβετ, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 

4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος   

5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ηλίας Θεοφάνης Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών.   
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με αριθμ. 01, 02, 03, 04 και 05 
παραβρέθηκαν ο κ. Νικόλαος Λύτρας και η κ. Σπυριδούλα Λαχανά, υπάλληλοι της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με αριθμ. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, και 09 παραβρέθηκε κι ο κ. Νικόλαος Μολιώτης Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γραβιάς και 
Παρνασσού. 
  Το μέλος της Επιτροπής κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη μετά την λήψη της 
συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
3.Το με αριθμ. πρωτ. 30372/19.12.2016 Πρακτικό διαδικασίας εκμίσθωσης των 

ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά, το οποίο αναφέρει τα εξής:  
«… 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ 

    Στην Άμφισσα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών 15,30μ.μ. συνήλθε και συνεδρίασε η επιτροπή Διαγωνισμού  για την εκμίσθωση 
ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά,που αποτελείται από τους: 

ΑΓΗΣΙΛΑΟ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΗ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Στις 25/11/2016 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τήμα Εποπτείας, στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (http:// 
www.gspp.gr ) η υπ’αριθμ.25163/18-10-2016 ανακοίνωση για την εκμίσθωση δύο  

http://www.gspp.gr/


ελαιοκτημάτων  του κληροδοτήματος  Χρήστου Μαχαιρά στις  θέσεις «Λούμπα Ρεντινιά» με 85 
ελαιόδένδρα , και «Κάμπος» με 90 ελαιόδενδρα εντός της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας. 
Η διαδικασία για την εκμίσθωση των  ελαιοκτημάτων  πραγματοποιήθηκε σύμφωνα: με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8,9,και 10 του Ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.4223/2013 σύμφωνα  με τις 421/2015  και 422/2015 αποφάσεις  της Οικονομικής 
Επιτροπής, κατόπιν της  αριθμ. 329/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών και των αριθμ.37/2015και 60/2015 αποφάσεων  του Συμβουλίου της Δ. Κ. Άμφισσας, 
ενώπιον της επιτροπής που καθόρισε η αριθμ.93/2-3-2015 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής και σύμφωνα με την έκθεση  εκτίμησης του γεωπόνου όπως ορίζει το αριθμ. 
27031/22-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού μισθωτικής αξίας. 
Οι προσφορές που κατατέθηκαν  είναι οι  εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ονοματεπώνυμο 
διαγωνιζόμενου  

Α.Φ.Μ Προσφορά 
ολογράφως  

Προσφορά 
αριθμητικώς 

Εγγυητική  Βεβαίωση 
υποβολής 
προσφοράς. 

      

      

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΝΗ-ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αφού παρήλθε η προθεσμία των 20 ημερών  χωρίς να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσία μας  κλειστές σφραγισμένες προσφορές από ενδιαφερόμενους, ο πρόεδρος κήρυξε 
την δημοπρασία άγονη.     …». 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω: 

Αποφασίζει ομόφωνα  
1.Εγκρίνει το Πρακτικό εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρήστου 

Μαχαιρά. 
2.Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 

κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά, διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος κατά 
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό 
διενέργειας της δημοπρασίας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/30.01.2017. 
………………………………………………………………………………………………  



18. 
Έγκριση πρακτικού άγονης διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων κληροδοτήματος 
Ν.ΣΕΒΒΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 
 

«….                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   02 

                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 02ης/30.01.2017 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του 
Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα.   
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 30.01.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1604/26.01.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 

2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 2. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 

3. Κοτσάνου Ελισάβετ, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 

4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος   

5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο κ. Ηλίας Θεοφάνης Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
Δελφών.   
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με αριθμ. 01, 02, 03, 04 και 05 
παραβρέθηκαν ο κ. Νικόλαος Λύτρας και η κ. Σπυριδούλα Λαχανά, υπάλληλοι της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με αριθμ. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, και 09 παραβρέθηκε κι ο κ. Νικόλαος Μολιώτης Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Γραβιάς και 
Παρνασσού. 
  Το μέλος της Επιτροπής κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη μετά την λήψη της 
συζήτηση του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε λόγω ανειλημμένων 
υποχρεώσεων.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
3.Το με αριθμ. πρωτ. 30372/19.12.2016 Πρακτικό διαδικασίας εκμίσθωσης των 

ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα, το οποίο αναφέρει τα εξής:  
«… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Α΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ 

    Στην Άμφισσα σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών 15,30μ.μ. συνήλθε και συνεδρίασε η επιτροπή Διαγωνισμού  για την εκμίσθωση 
των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα,που αποτελείται από τους: 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑ 
Στις 25/11/2016 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τήμα Εποπτείας, στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (http:// 
www.gspp.gr ) η υπ’αριθμ.25160/18-10-2016 ανακοίνωση για την εκμίσθωση δύο(2) 

http://www.gspp.gr/


ελαιοκτημάτων  του κληροδοτήματος  Νικολάου Σέββα στη θέση  «Σκαμνός» με 40και 11 
ελαιόδενδρα  εντός της κτηματικής περιφέρειας Δ.Κ.Χρισσού  
Η διαδικασία για την εκμίσθωση των  ελαιοκτημάτων  πραγματοποιήθηκε σύμφωνα: με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 παρ.8,9,και 10 του Ν.4182/2013 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.4223/2013 σύμφωνα  με την αριθμ.76/2016 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, 
κατόπιν της  αριθμ. 65/2016  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών και 
σύμφωνα με την αριθμ.19/2015 απόφαση φάσεων  του Συμβουλίου της Δ. Κ. Χρισσού ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής που και σύμφωνα με την έκθεση  εκτίμησης του γεωπόνου όπως ορίζει 
το αριθμ.27030/22-10-2015 πρακτικό της Επιτροπής καθορισμού μισθωτικής αξίας. 
Οι προσφορές που κατατέθηκαν  είναι οι  εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ονοματεπώνυμο 
διαγωνιζόμενου  

Α.Φ.Μ Προσφορά 
ολογράφως  

Προσφορά 
αριθμητικώς 

Εγγυητική  Βεβαίωση 
υποβολής 
προσφοράς. 

      

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΝΗ-ΔΕΝ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αφού παρήλθε η προθεσμία των 20 ημερών  χωρίς να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο 
της υπηρεσία μας  κλειστές σφραγισμένες προσφορές από ενδιαφερόμενους, ο πρόεδρος 
κήρυξε την δημοπρασία άγονη. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω: 

Αποφασίζει ομόφωνα  
1.Εγκρίνει το Πρακτικό εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου 

Σέββα. 
2.Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 

κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα, διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος κατά την 
ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρακτικό διενέργειας 
της δημοπρασίας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/30.01.2017. 
……………………………………………………………………………………… 
  



19. 
Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής.  
(Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Με την υπ’ αρ. 513/2016 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών, ορίσθηκε η κ. Παύλου 
Ησαΐτσα -Λεμονιά, ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου 
Δελφών. 

Με την υπ’ αρ. 57/01.02.2017 αίτηση, η κ. Παύλου Ησαΐτσα-Λεμονιά, ζητά την 
αντικατάστασή του λόγω αυξημένων υποχρεώσεων ως Διευθύντριας στο Γυμνάσιο Άμφισσας. 

Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας,  με το υπ’ αρ. 264/05.02.2017 έγγραφο, 
προτείνει τον κ. Μπράτσο Βασίλειο Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. 

Παρακαλώ όπως εισάγετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής 
απόφασης. 
 
  



20. 
Τροποποίηση της αριθ. 531/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου 
Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Αντικατάσταση του κ. Μολιώτη Νικολάου, που είχε ορισθεί, ως Αντιδήμαρχος, στις επιτροπές 
του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. 
 
 
 
  



21. 
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων 
που θα συγκροτούν τις επιτροπές  διαγωνισμού των έργων. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

  



  



22. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της 25ης Μαρτίου.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Α. Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος ο Δήμος Δελφών, μέσω της Δημοτικής Ενότητας 
Δελφών και της Τοπικής Κοινότητας Χρισσού, διοργανώνει την εκδήλωση εορτασμού της 
επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του 1821 στην Ρούμελη με την υποστήριξη της Ιεράς 
Μητροπόλεως Φωκίδας και ειδικότερα της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία. 
Η ελληνική επανάσταση κηρύχτηκε στη Ρούμελη στις 24 Μαρτίου 1821 (στο Μοναστήρι του 
Προφήτη Ηλία) και στις 27 άρχισε η πολιορκία της Άμφισσας (των Σαλώνων). Η κήρυξη της 
επανάστασης από τον φλογερό Δεσπότη Σαλώνων Ησαΐα και τους άλλους σπουδαίους 
αγωνιστές ήταν η απαρχή για την απελευθέρωση της Ρούμελης που σημάδεψε το κομβικό 
γεγονός της άλωσης του Κάστρου της Ωριάς των Σαλώνων, του πρώτου κάστρου που έπεφτε 
σε χέρια ελληνικά, στις 10 Απριλίου 1821, ανήμερα το Πάσχα. 
Την φετινή χρονιά η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 24η Μαρτίου 2017 στην Ιερά Μονή 
Προφήτη Ηλία από 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. 
 

Β. Στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής μας επετείου  για την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου, θα απαιτηθεί, 
για την υλοποίηση των εκδηλώσεων  στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών, δαπάνη 
ποσού 2.950,00 € με ΦΠΑ, η οποία θα καλύψει ουσιαστικά την εγκατάσταση των ηχητικών, την 
ελάχιστη προσφορά εδεσμάτων, κερασμάτων και αναψυκτικών, προμήθεια δαφνών, δαπάνες 
φιλοξενίας (ξενοδοχεία, γεύμα, κέρασμα) ,επέκταση-κατασκευή εξέδρας, εκτύπωση 
προσκλήσεων κλπ.  Στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού θα δαπανηθεί επιπλέον ποσό σε σχέση 
με τις άλλες Ενότητες του Δήμου μας, με αφορμή τον εορτασμού του Πολιούχου της Τ.Κ. 
Λιλαίας όπως και  στην Δ.Ε. Ιτέας κατ’  εξαίρεση φέτος θα φιλοξενηθεί η Συμφωνική Ορχήστρα 
και Viking Jazz Ensemble του Γυμνασίου Homewood-Flossmoor Αμερικής (70 άτομα), η οποία 
θα δώσει μια συναυλία στο  Κυριακοπούλειο - Ηλιοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας το 
Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00΄. 
 

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε: 
 

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 3.800,00 €, που θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ:00-
6443 με τίτλο: «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού του 
Δήμου Δελφών και αναλύεται ως εξής: 
Α. Πίστωση ύψους 850,00 € για τον εορτασμό της επετείου της κήρυξης της Επανάστασης του 
1821 στην Ρούμελη την 24η/03/1821 στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία, που θα πραγματοποιηθεί 
την 24η/03/2017» και θα καλύψει ουσιαστικά την εγκατάσταση των ηχητικών, την ελάχιστη 
προσφορά εδεσμάτων, κερασμάτων και αναψυκτικών, προμήθεια δαφνών, δαπάνες 
μεταφοράς μαθητών, δαπάνες φιλοξενίας προσκεκλημένων κ.λ.π. 
 
Β. Πίστωση ύψους 2.950,00 € για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου για την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου την 25η Μαρτίου 2017 
ανά Δημοτική Ενότητα ως κάτωθι: 
 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 300,00 € 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 1.300,00 € 

ΔΕ ΠΑΡΑΝΑΣΣΟΥ 350,00 € 

ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ 200,00 € 

ΔΕ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 200,00 € 

ΔΕ ΓΡΑΒΙΑΣ 200,00 € 

ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 200,00 € 

ΔΕ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 200,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.950,00 € 

                                                    



23. 
Αποδοχή πρότασης για αιγίδα σε εκδήλωση για την αναστήλωση της Ι.Μ.Βαρνάκοβας. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η Ιερά Μονή Παναγίας Βαρνάκοβας, αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου, είναι 
ένα από τα ιστορικότερα Μοναστήρια της χώρας. Ιδρύθηκε κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, το 
έτος 1077, από τον Όσιο Αρσένιο τον Βαρνακοβίτη και γρήγορα αναδείχθηκε σε θρησκευτικό 
κέντρο μεγάλης ακτινοβολίας, θέση που διατηρεί μέχρι και σήμερα. 

Πριν λίγες εβδομάδες, στις 29 Ιανουαρίου, η Μονή επλήγη από μεγάλη πυρκαγιά, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια του αρχείου της Μονής καθώς και πλήθος άλλων 
σημαντικών υλικών καταστροφών. Εξέλιξη η οποία βύθισε  στη θλίψη όχι μόνο τους κατοίκους 
της Φωκίδας αλλά και ευρύτερων περιοχών δεδομένης της σημασίας της Μονής σε 
θρησκευτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Από τη μέρα εκείνη λαμβάνει χώρα μια εκτεταμένη 
προσπάθεια από δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς. για την μέγιστη εφικτή αποκατάσταση 
των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά  

Στο πλαίσιο αυτό στις 2 Απριλίου του 2017  πραγματοποιείται στην Λέσχη Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.Α.Ε.Δ.) στην Αθήνα εκδήλωση αφιερωμένη στην αναστήλωση της 
Μονής της Βαρνάκοβας. Στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η απόδοση μνείας στην μακραίωνη 
προσφορά του μοναστηριού στην περιοχή αλλά και σε όλο τον Ελληνισμό και αυτή θα 
πλαισιωθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία και την Παραδοσιακή 
Χορωδία Εθνικού Ωδείου Αθηνών υπό τη διεύθυνση Μιχάλη Μακρή. 

Ο Δήμος Δελφών, θέλοντας να συμβάλει στο μέτρο των δυνατοτήτων του στην 
αναστήλωση της Μονής αλλά και στην ανάδειξη ευρύτερα της αναγκαιότητας για την 
αποκατάσταση του μνημείου αυτού της Ορθοδοξίας, επιθυμεί να θέσει κάτω από την αιγίδα του 
την εκδήλωση αυτή. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να διαθέσει σχετική πίστωση προσεχώς. 
  



24. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα: «Διαφυγές», 
θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τεχνικές θεάτρου φόρουμ για την πρόσληψη και τη 
λήψη αποφάσεων. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο Δήμος Δελφών και το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση με συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Φωκίδας, το Σύνδεσμο 
Φιλολόγων Φωκίδας, τη Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Άμφισσας και το Κέντρο Πρόληψης 
Εξαρτήσεων «Διαδρομή» Άμφισσας διοργανώνουν σεμινάριο  με θέμα : «Διαφυγές, 
θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα με τεχνικές θεάτρου φόρουμ για την πρόσληψη και τη λήψη 
αποφάσεων». Το σεμινάριο προγραμματίζεται για το τέλος Μαρτίου στο Λύκειο της Άμφισσας 
και είναι σχεδιασμένο να το παρακολουθήσουν 50-60 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων οι οποίοι εμπλέκονται 
στο σχεδιασμό προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης. 

Το εν λόγω Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα  «Διαφυγές … από κάθε εξάρτηση» 
σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση και εφαρμόστηκε πρώτη φορά σε σχολεία της Ανατολικής Αττικής το 2000-2001. 
Το 2010 επανασχεδιάστηκε και υλοποιείται σε Γυμνάσια και Λύκεια από τη Θεατροπαιδαγωγική 
Ομάδα δρΑΝ (Χριστίνα Κρίθαρη, Αλίνα Σαπρανίδου, Χάρης Χιώτης) σε διδασκαλία εμψύχωση 
Νίκου Γκόβα. Σκοπός του είναι να θέσει ερωτήματα που σχετίζονται με το θέμα της πρόληψης 
και της λήψης αποφάσεων στους εφήβους. Στο εργαστήριο θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα με 
τεχνικές Θεάτρου Φόρουμ (Augusto Boal), όπως παρουσιάζεται σε σχολεία: α) θεατρικό 
εργαστήριο με ασκήσεις γνωριμίας και ενεργοποίησης των μαθητών, β) διερεύνηση του 
θέματος με χρήση τεχνικών εκπαιδευτικού δράματος και του «πακέτου εξερεύνησης» (John 
Somers), γ) παρουσίαση της παράστασης «διαφυγές» από την Ομάδα δρΑΝ δ) εμβάθυνση 
στους χαρακτήρες του έργου με τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος ε) θέατρο Φόρουμ, όπου οι 
συμμετέχοντες καλούνται να ξαναπαίξουν μερικές σκηνές του έργου και να δώσουν μια 
διαφορετική λύση-διέξοδο στα διλήμματα της ηρωίδας στ) αποτίμηση-συζήτηση. Η 
Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα εφοδιάζει τον εκπαιδευτικό με υλικό και προτάσεις για 
δραστηριότητες που μπορεί να κάνει στην τάξη. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει εγκριθεί και από το 
Υπουργείο Παιδείας (68597/Γ7/5-514) και το ΙΕΠ (2417/14-3-2014).   

Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση διάθεσης πίστωσης ύψους 200,00 
ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017 με Κωδ.: 00-6442 με τίτλο «Διοργάνωση 
Συνεδρίων Συναντήσεων και Διαλέξεων».   
 
 
  



25. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για υποστήριξη σε βιωματικό εργαστήριο εκπαιδευτικών, 
στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου για την Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του 
Τμήματος Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. έχει προγραμματίσει στο 
Δήμο Δελφών, βιωματικά εργαστήρια, για εκπαιδευτικούς με τα εξής θέματα: «Ταξιδεύοντας 
μέσα σε ένα Ναυτικό Μουσείο» και «Πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών; Ιδέες και 
προτάσεις για γη διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής περιήγησης». Στα εργαστήρια θα 
συμμετέχουν  10-15 εκπαιδευτικοί οι οποίοι με την παιδαγωγική καθοδήγηση εξειδικευμένων 
μουσειοπαιδαγωγών θα σχεδιάσουν πρότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα προγράμματα 
θα παρουσιαστούν σε πανελλήνιο συνέδριο, που οργανώνεται για το σκοπό αυτό από την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, και θα είναι στη διάθεση των μαθητών και των δασκάλων που πραγματοποιούν 
εκπαιδευτικές επισκέψεις στους χώρους του ιστορικού τριγώνου. Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι 
προσβάσιμο στους επισκέπτες της ιστοσελίδας του Δήμου.  
 Το ύψος της δαπάνης για τις συγκριμένες δράσεις δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό 
των διακοσίων ευρώ (200,00€) και θα καλύψει δαπάνες που αφορούν αποκλειστικά διαμονή, 
διατροφή και μετακίνηση (ή μία κατηγορία εξ αυτών).  
 Σε συνέχει των ανωτέρω εισηγούμαστε την έγκριση διάθεσης πίστωσης  ύψους  
διακοσίων ευρώ (200,00€) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2017 με Κωδ.:  00-6441 και 
τίτλο « Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» . 
  



26. 
Έγκριση υποβολής πρότασης για υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» για 
Γενικά Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και έγκριση προσλήψεων 
τεσσάρων (4) πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π.Ε. Ι.Δ. ορισμένου χρόνου 
(ωρομίσθιοι αποκλειστικά με αντίτιμο) στο Δήμο Δελφών περιόδου 2017-2018.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

        Κάθε χρόνο οι Δήμοι υλοποιούν προγράμματα Άθλησης για Όλους από την Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, Δ/νση Άθλησης για Όλους, Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχους 
Π.Α.γ.Ο.  

Έχοντας υπόψη  την υπ’ αρίθμ. ΥΠΠΟΑ/ΦΔΥ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/57925/4055/ 
424/292/01-03-2017 του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση 
Υποστήριξης Αθλητισμού, Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, 
Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης & 
Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους   πρέπει το αργότερο ως 31 Μαρτίου να 
υποβληθεί αίτημα  για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την περίοδο 2017-
2018  στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για 
Όλους, της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού και Διατροφής της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προκειμένου να αξιολογηθεί. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 
7 του Οργανωτικού Πλαισίου, θα πρέπει μέχρι τις 31-5-2017 να υποβληθούν οι  προτάσεις 
υλοποίησης προς το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Παρακολούθησης και 
Ελέγχου Π. Α.γ.Ο. περιόδου 2017-2018. 

Ο Δήμος μας θα υποβάλει πρόταση διαδικασίας τύπου 1  - Γενικά Δομημένα  
Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας - όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλει 
την αίτηση – πρόταση, η οποία αξιολογείτε και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α.  
      Για τις ανάγκες του προγράμματος απαιτούμαστε 4 καθηγητές ΠΕ Φυσικής Αγωγής 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 29 του ν. 
4151/29.04.2013, στα πλαίσια των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους», εξαιρείται των 
διαδικασιών της υπ’ αρίθμ. 33/2006 ΠΥΣ(Α’ 208).  Η Δ/νση Άθλησης για Όλους, Προβολής, 
Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων, προτείνει τις θέσεις 
των Π.Φ.Α. που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Π.Α.γ.Ο. και Ανάπτυξης 
του Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, 
σύμφωνα με το Οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει.   

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των 
εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Εσωτερικών και Οικονομικών. 

Οι προτεινόμενε θέσεις των Π.Φ.Α. είναι αποκλειστικά για την υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. και 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προκήρυξη να τηρεί όσα αναγράφονται στο υπ. αρίθμ: 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/12589/891/7-6-2016/ΦΕΚ – Β- 
17/6/2016, Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α.  

 Το σύνολο της δαπάνης (το 100%) για τη Μισθοδοσία τους θα καλύπτεται 
αποκλειστικά από το αντίτιμο που θα καταβάλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με 
τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό 
του  αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ (άρθρο 29 του ν. 4151/29.04.2013). Ο Δήμος Δελφών 
δεν διαθέτει προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας και κλάδου προκειμένου να υλοποιήσει τα 
Π.Α.γ.Ο. και γι’ αυτό αιτείται την έγκριση τεσσάρων (4) θέσεων Πτυχιούχων Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής.  

Η εν λόγω πρόταση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου  ΚΑ:15-6041.003 «τακτικές 
αποδοχές» έναντι ποσού 3.810,00€  και ΚΑ: 15-6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 
εκτάκτων» έναντι ποσού 950,00 € για το 2017 και αντίστοιχα θα υπάρξει πρόβλεψη για τον 
επόμενο χρόνο.   

Κατόπιν αυτού εισηγούμαστε την έγκριση υποβολής πρότασης «Άθληση για όλους», για 
Δομημένα Προγράμματα Μεγάλης Διάρκειας, καθώς και την έγκριση τεσσάρων (4) 
προσλήψεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Δελφών για την περίοδο 2017-2018».  
  



27. 
Έγκριση μετακίνησης- διάθεση πίστωσης  για την τελετή βράβευσης στα Τουριστικά 
Βραβεία έτους 2017. 
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Ο Δήμος Δελφών υπέβαλλε και φέτος συμμετοχή στα Τουριστικά Βραβεία "TOURISM 
AWARDS 2017" και έλαβε βαθμολογία που αντιστοιχεί σε βράβευση στην κατηγορία  
 
5.1 Μουσεία / Αρχαιολογικοί Χώροι / Χώροι Πολιτισμού / Θεματικά Πάρκα, για το ΔΙΚΤΥΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Εθνολογικό -Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού 
Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου). 
Παρακαλούμε για έγκριση και διάθεση πίστωσης για την τελετή βράβευσης, για τη συμμετοχή 
των Μελών του Τοπικού Συμβουλίου Χρισσού, των μελών της Επιτροπής Μέριμνας του ΛΕΜ 
Χρισσού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου ΔΕ ΔΕΛΦΩΝ, Αντιδημάρχου Παιδείας - Πολιτισμού και του 
δωρητή. 
Το κόστος είναι συνολικά 1091,20€ και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00-6441 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ). 
  



28. 
Αποδοχή της παραχώρησης ακινήτου στη Χάρμαινα από κ. Γεωργάκη.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

 
  



 
  



29. 
Kαθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου.  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

     Υπαίθριο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 
118/15.05.2014 τεύχος Α') η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, 
ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.  
     Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 2 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 
118/15.05.2014 τεύχος Α') το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς 
και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά 
     Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'), 
άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου 
δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα 
τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια χορηγείται 
με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις προβλεπόμενες από την ως άνω 
διάταξη κατηγορίες.  
     Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος 
είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 22 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') με απόφαση του οικείου 
Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.  
      Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ.2 του 
άρθρου 26 του Ν.4264/14 και η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που 
παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων 
(καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα  άδεια 
είτε σε φορητές εγκαταστάσεις έψησης. 
     Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, 
ελεύθερους, ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους.  
Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να 
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.  
     Με το άρθρο 27 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και 
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται 
να είναι μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων, στους δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής και 
σε δήμους με πληθυσμό πάνω από πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.   
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν 
πενήντα (150) μέτρων. 
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που 
έχουν καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια.»   
     Με την παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
«1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας 
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...ε) 
Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που 
επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας διαφήμισης...» 
     Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 πριν την έκδοση των ανωτέρω 
κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, το 
σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 
83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής 
κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους άσκησης 
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. 
     Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την 
επιβολή τελών, δικαιωμάτων. 



  Με την αρ. 15/289/22-9-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών εγκρίθηκε 
η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
     Στο Δήμο Δελφών ελήφθησαν οι ως ανωτέρω περιγραφόμενες σχετικές αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων (η αρ.43/25-6-2015 με ΑΔΑ: ΩΟ3ΨΩ9Θ-ΖΧΒ απόφαση της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, η αρ.247/26-6-2015 με ΑΔΑ: ΩΛΝΠΩ9Θ-ΝΦ8 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Δελφών και η αρ.253/29-6-2015 με ΑΔΑ: ΩΨΩ7Ω9Θ-ΝΔΨ  απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών).  
     Ακολούθως εκδόθηκε η αριθμ.πρωτ. 1563/16-07-2015 ΑΔΑ: 7Ν5Δ7ΛΗ-1Ψ3 απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, με την οποία έγινε ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού 
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, των ισάριθμων θέσεων και μέχρι εξαντλήσεώς τους, το 
ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, για το Δήμο 
Δελφών.   

 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις ανάγκες που υπάρχουν στην περιφέρεια 
του Δήμου μας, σας καλούμε: Α) να καθορίσουμε τους χώρους άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Δελφών Β) να εισηγηθούμε στον Περιφερειάρχη σχετικά 
με τον αριθμό των αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου που θα 
χορηγηθούν στο Δήμο Δελφών Γ) να εισηγηθούμε στον Περιφερειάρχη σχετικά με το 
ύψος και τον τρόπο είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση 
υπαίθριου εμπορίου ως εξής: 

Α. ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
  Να εξακολουθήσει η ισχύς της  αριθμ.πρωτ.1563/16-07-2015 (ΑΔΑ:7Ν5Δ7ΛΗ-1Ψ3) 
απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας με θέμα «καθορισμός ανώτατου αριθμού 
αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, καθώς και του ύψους και του τρόπου είσπραξης του 
καταβαλλόμενου ετησίως τέλους ανά άδεια και θέση, για τον Δ. Δελφών της Π.Ε. Φωκίδας», η 
οποία επισυνάπτεται στο παρόν και βρίσκουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει, καθώς: α) στο 
αποφασιστικό αναφέρει τον καθορισμό ήδη του συνολικού αριθμού αδειών σε συγκεκριμένο 
αριθμό αδειών «μέχρι εξαντλήσεως τους» και β) παραμένουν αδιάθετες οι δεκατρείς (13) άδειες 
στις ισάριθμες - ήδη καθορισμένες θέσεις στάσιμων μικροπωλητών, όπως περιγράφονται και 
η μία (1) άδεια στην αναγραφόμενη ήδη καθορισμένη θέση στάσιμου μικροπωλητή με 
βραχυχρόνια άδεια για την καλοκαιρινή περίοδο, στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 
Δελφών.   
Β 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Εξακολουθεί η ισχύς της  αριθμ.πρωτ. 1563/16-07-2015 (ΑΔΑ:7Ν5Δ7ΛΗ-1Ψ3) απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας, για τις αδιάθετες δεκατέσσερις (14) άδειες υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου, στις ισάριθμες ήδη καθορισμένες θέσεις σε κοινόχρηστους χώρους του 
Δήμου Δελφών.      
Β 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Να καθορισθεί αριθμός οκτώ (8) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ανά έτος (πλανόδιες 
καντίνες, πλανόδιοι μικροπωλητές για την πώληση οπωρολαχανικών, χαρτικών, ειδών 
νεωτερισμού κλπ επιτρεπόμενων προϊόντων) οι οποίες θα χορηγηθούν στο Δήμο Δελφών με 
τις νόμιμες προϋποθέσεις.  
Γ. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Εξακολουθεί η ισχύς της  αριθμ.πρωτ. 1563/16-07-2015 (ΑΔΑ:7Ν5Δ7ΛΗ-1Ψ3) απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας.   
 
 
 
 

  



30. 
Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος κλειστού γυμναστηρίου ΧΡ.ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ. 
(Εισηγητής: Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος) 
  



31. 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ανταλλακτικών, ελαστικών και 
παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και 
μηχανημάτων έργων του Δήμου για το έτος 2017, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
     Στην Άμφισσα σήμερα 03/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12-Άμφισσα) ο 
Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Παπαϊωάννου παρουσία και δύο 
υπαλλήλων-μαρτύρων του Δήμου Δελφών, της Ελένης Μπαφατάκη και της Ευσταθίας 
Βελαώρα και έπειτα από την Δ.Υ./01.03.2016 ανακοίνωση, πραγματοποίησε κλήρωση μεταξύ 
του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Υπαλλήλων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις, προκειμένου να προκύψουν τα τακτικά μέλη και τα 
αναπληρωματικά αυτών, τα οποία θα στελεχώσουν την: 
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2016»  
 
Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για 
τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά. 
Στη συνέχεια διενεργήθηκε κλήρωση μεταξύ των Δημοτικών Υπαλλήλων που πληρούν τις 
προϋποθέσεις, για τα τακτικά μέλη και έπειτα για τα αναπληρωματικά. 
 
Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν σε Πίνακα κατά σειρά κλήρωσης: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

3 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΖΑΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

 
   Με ευθύνη του Προϊστάμενου θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω 
τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη. 

  
 


