
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____            
                     

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(28ης  Δεκεμβρίου   2016) 

------- 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 

Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. 

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη 

πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα 

Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 

4. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Κων. Παπαβιέρου. 

(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων).  

5. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 
ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  

υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων).  

6. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 

ελαιοκτημάτων του Κληρ. ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  

υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων).  
7. Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 

ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα 

Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων).  

8. Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  α) 

παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και β) παραλαβή 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. (Εισηγητής  κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος 
Δήμου Δελφών) 

9. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έτους 2017 

σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 . (Εισηγητής  κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος 

Δήμου Δελφών) 

10. Επί αιτήματος κ. Πέτρου και Ουρανίας Ζαχαράκη  σχετικά με τροποποίηση 
σχεδίου πόλεως στην ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. 

Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάεμνος Δ/νσης Δόμησης). 

11. Έγκριση 3ου – τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Δ.Ε, ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010. MIS 452058). (Εισηγητής: 

κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ 

MIS 5001154, ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ. 19/2013 του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. 

Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

13. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης 

Θεάτρων & Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).  
14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ. 

Ελλάδας για την μεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών από το ΣΜΑ στη θέση 

ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007. 

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 



15. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του 

Ν.1249/1982. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

16. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου ΄ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ΄ 
για παραχώρηση χρήσης δημοτικών σταδίων Πολυδρόσου Γραβιάς. (Εισηγητής: 

κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 

17. Επί αιτήματος κ. Νικολάου και Παντούλας Κατσικούλη σχετικά με την αντ/ση 

πινακίδας σήμανσης οδού στη ΔΚ Άμφισσας. (Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., 

εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος) 

 
  



1.  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού, έτους 2016.  

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



2. 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. 

(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 

 

  



3. 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη 

πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. 
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2690/1999  «Κώδικας διοικητικής 

διαδικασίας» και του άρθρου 70 παρ.1 & 2  «Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου » του 
Ν.3852/2010 προβλέπεται η σύσταση επιτροπών από το δημοτικό συμβούλιο, εισηγούμαστε την 
σύσταση επιτροπής η οποία θα παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή της μίσθωσης  καθ’ολην την 
διάρκεια αυτής, και θα συντάσσει το πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής των δημοτικών 
ακινήτων στην περίπτωση λύσης αυτής. 
Η ανωτέρω επιτροπή θα συγκροτείται τον Δεκέμβριου εκάστου έτους  με ισχύ  την επόμενη  
διαχειριστική περίοδο. 

  



4. 

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Κων. Παπαβιέρου. 

(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Το ακίνητο  κληροδοτήματος Παπαβιέρου, διαμέρισμα   3ου ορόφου  (Γ-1) που 
βρίσκεται στην οδό Υμηττού 72 στο Παγκράτι Αθηνών, επιφανείας 156,25 τ.μ., με τον χώρο 
στάθμευσης Β΄ υπογείου επιφανείας 10,13 τ.μ., παραμένει κενό από τον μήνα Σεπτέμβριο του 
έτους 2010  παρόλες τις προσπάθειες του Δήμου για ενοικίαση και στους τρεις διαγωνισμούς 
που διενεργήθηκαν α) 11η Νοεμβρίου 2012,    β) 2α Δεκεμβρίου 2012,      γ) 7η Απριλίου 2013   
δεν έλαβε  μέρος κανένας ενδιαφερόμενος.  

Εισηγούμαι  ότι πρέπει να γίνουν εκ νέου προσπάθειες για την ενοικίαση του, 
προκειμένου  να υπάρχουν έσοδα για την εκπλήρωση της θέλησης του διαθέτη, προτείνοντας 
την ενοικίαση του ανωτέρω ακινήτου για διάρκεια τριών  ετών, ως κατοικία με τιμή εκκίνησης 
800,00 € και για επαγγελματική στέγη τιμή εκκίνησης 1.000,00 € και κάλεσε το συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά.  
  



 5. 

Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 

ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό  της Διαδικασίας  με τον πίνακα μηδενικών προσφορών  

για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα  και 
παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 
«… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Άμφισσα 19 Δεκεμβρίου 2016            
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                 Αριθμ.πρωτ.:30372 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΔΩΡΕΩΝ και ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 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) 
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. 
 

Τα μέλη της επιτροπής 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
  

http://www.gspp.gr/


 6. 

Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 

ελαιοκτημάτων του Κληρ. ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό  της Διαδικασίας  με τον πίνακα μηδενικών προσφορών  
για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά και 
παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 
«…ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άμφισσα 19 Δεκεμβρίου 2016             
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                Αριθμ.πρωτ.:30373 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΔΩΡΕΩΝ και ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 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 
των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρίστου Μαχαιρά,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 Τμήμα 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(2) 
ελαιοκτημάτων  του κληροδοτήματος  Χρήστου Μαχαιρά  στις  θέσεις Λούμπα Ρεντινιά με 85 
δένδρα και Κάμπος  με 90 δένδρα  εντός της κτηματικής περιφέρειας Δ.Κ.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 αριθμ.421/2015 και 422/2015 αποφάσεις  της Οικονομικής  
Επιτροπής, κατόπιν της  αριθμ. 329/9-9-2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δελφών και σύμφωνα με τις  αριθμ.37/2015 και αριθμ.60/2015  αποφάσεις του 
Συμβουλίου της Δ. Κ. Άμφισσας. 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. 
 

Τα μέλη της επιτροπής 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
  

http://www.gspp.gr/


 7. 

Έγκριση του πρακτικού και του πίνακα προσφορών για την εκμίσθωση των 

ελαιοκτημάτων του Κληρ. Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη,  υπάλληλος  Γρ. Κληροδοτημάτων). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό  της Διαδικασίας  με τον πίνακα μηδενικών προσφορών  
για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου και 
παρακαλούμε για την έγκρισή σας. 
«…ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άμφισσα 15-6-2016             
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                Αριθμ.πρωτ.:14641 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ- ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΔΩΡΕΩΝ και ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 
                            ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 
    Στην Άμφισσα σήμερα 15 Ιουνίου  2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα λήξης υποβολής 
προσφορών 15,30μ.μ. συνήλθε και συνεδρίασε η επιτροπή Διαγωνισμού  για την εκμίσθωση 
των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Χρίστου Μαχαιρά,που αποτελείται από τους: 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
Στις 17-5-2016 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 επαναληπτική ανακοίνωση για την εκμίσθωση  τεσσάρων (4) 
ελαιόκτημάτων  στη θέση «Κάμινος » (66 δένδρα) στη θέση «Κάμινος » (58 δένδρα)  στη θέση 
«Αμπλιανός»  (52 δένδρα) και  στη θέση «Κούσκι» (106 δένδρα)  εντός της κτηματικής 
περιφέρειας Δ.Κ.Άμφισσας. 
Οι όροι εκμίσθωσης που αφορούν τα ανωτέρω ελαιοκτήματα έχουν εγκριθεί με τις  
αριθμ.423/2015,αριθμ.426/2015,αριθμ.424/2015και αριθμ.425/2015 αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών κατόπιν  της  αριθμ.329/9-9/2015  απόφασης Δ.Σ., 
και σύμφωνα με τις αριθμ.61/2015 και αριθ.38/2015 αποφάσεις  του Συμβουλίου της 
Δ.Κ.Άμφισσας.  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. 

Τα μέλη της επιτροπής 
 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
 

  

http://www.gspp.gr/


 8. 

Συγκρότηση επιτροπών έτους 2017 σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  α) 

παρακολούθησης και  παραλαβής συμβάσεων προμήθειας και β) παραλαβή 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. 

(Εισηγητής  κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου Δελφών) 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Βάσει του Ν. 4412 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/8.8. 2016)» θα πρέπει να 
συγκροτηθούν τα απαραίτητα συλλογικά όργανα για την εφαρμογή του. 
 Στο άρθρο 221 παράγραφος 11 ορίζεται ότι «… β) Για την παρακολούθηση και την 
παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινό-μενου οργάνου» και «… 
δ) Για την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών 
συγκροτείται τριμελής Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου 
οργάνου». 
 Επίσης, στην παρ. 11 του άρθρου 221 ορίζεται ότι «… στ) Τα γνωμοδοτικά όργανα της 
παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα 
και λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά γενικές διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων». 
 Πρέπει να συγκροτηθούν συνεπώς από το Δημοτικό Συμβούλιο, τριμελείς επι-τροπές 
για την παρακολούθηση και παραλαβή των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών 
που θα συναφθούν το έτος 2017. 
 Προτείνουμε επίσης, στο Συμβούλιο οι επιτροπές αυτές να καλύψουν και τις συμβάσεις 
οι οποίες ξεκίνησαν τα προηγούμενα έτη αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην παραλαβή προμηθειών:   
 

1. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών γενικά  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Νικόλαος Τσιπούρας Πρόεδρος 

2 Αλέξανδρος Αγγελακόπουλος Μέλος 

3 Αρετή   Μπασδέκη Μέλος 

 
 
 
 

 
2. Επιτροπή παραλαβής που αφορούν είδη που προμηθεύονται οι Παιδικοί Σταθμοί. 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Παγώνα Καλλία-
Μπακογιάννη 

Πρόεδρος 

2 Συμεώνη Πιττέλη Μέλος 

3 Δήμητρα Πέτσα Μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Παρασκευάς Βαγγελιάς  Αναπληρ. Πρόεδρος 

2 Παναγιώτης  Κακκανάς Μέλος 

3 Σωτηρούλα Πλατή Μέλος 



ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Ευαγγελία Πετροπούλου Αναπληρ. Πρόεδρος 

2 Βασιλική Μητσοπούλου- 
Κατσιαμπα 

Μέλος 

3 Ελένη  Κοκκόρου Μέλος 

 
3. Επιτροπή παραλαβής προμηθειών με εξειδικευμένο αντικείμενο. 
Α. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή εξοπλισμού που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
Ηλεκτρολόγου, θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής με τον Μπόζα Ανδρέα του 
Γεωργίου του κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με αναπληρωματικό μέλος τον Τσιγαρίδα 
Ευάγγελο του Βασιλείου του ιδίου κλάδου. 
 
Β. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή εξοπλισμού που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
Μηχανολόγου, θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής με τον Ζαργάνη Γεώργιο του 
Χρήστου του κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων μηχανολόγων μηχανικών, με αναπληρωτή τον 
Κουμπογιάννο Ιωάννη του Αθανασίου του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. 
 
 Οι επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα, παρακολουθούν την πορεία των 
συμβάσεων προμηθειών που θα συνάψει ο Δήμος Δελφών για το έτος 2017. 

Ομοίως οι επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα απόφαση συνε-χίζουν να 
λειτουργούν για όσες συμβάσεις προμηθειών δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι την 31/12/2016 και 
μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων αυτών. 

 
Όσον αφορά στην παραλαβή γενικών υπηρεσιών:  
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Παρασκευάς Βαγγελιάς Πρόεδρος  

2 Αναστασία  Παπαδήμα Μέλος 

3 Δήμητρα  Υψηλάντη Μέλος 

 

 
Επιτροπή παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με εξειδικευμένο 
αντικείμενο. 
Α. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή υπηρεσιών που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
Ηλεκτρολόγου, θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής  με τον Μπόζα Ανδρέα του 
Γεωργίου του κλάδου ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων με αναπληρωματικό μέλος τον Καραγεώργο 
Παναγιώτη του Κων/νου του ιδίου κλάδου. 
 
Β. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή υπηρεσιών που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις 
Υδραυλικού, θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής με τον Τσιπούρα Νικόλαο του 
Ευθυμίου του κλάδου ΔΕ30 Υδραυλικών, με αναπληρωτή τον Δερνίκο Ιωάννη του Ηλία του 
ίδιου κλάδου. 
 
Γ. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή υπηρεσιών πρασίνου που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, 
θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής με την Ματατάνα Δέσποινα του Γεωργίου 
του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας. 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα 

1 Σωτηρούλα Πλατή   Αναπληρ. Πρόεδρος 

2 Δήμητρα  Κουβέλη Μέλος 

3 Ευσταθία Βελαώρα Μέλος 



Δ. Εφόσον πρόκειται για παραλαβή υπηρεσιών τεχνικών εργασιών που απαιτεί 
εξειδικευμένες γνώσεις, θα αντικαθίσταται το τρίτο μέλος της επιτροπής με τον Κακκανά 
Παναγιώτη του Σπυρίδωνα του κλάδου ΤΕ Μηχανικών με αναπληρωτή τον Ζαργάνη 
Γεώργιο του Χρήστου του κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων μηχανολόγων μηχανικών. 
 
 Η επιτροπή που συγκροτείται με την παρούσα, παρακολουθεί την πορεία των 
συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών που θα συνάψει ο Δήμος Δελφών στο έτος 2017. 

Ομοίως οι επιτροπές που συγκροτούνται με την παρούσα απόφαση συνε-χίζουν να 
λειτουργούν για όσες συμβάσεις υπηρεσιών-εργασιών δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι την 
31/12/2016 και μέχρι την ολοκλήρωση των συμβάσεων αυτών. 
 
  



9. 

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών έτους 2017 

σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 .  
(Εισηγητής  κ. Δημήτριος Ανδρώνος, υπάλληλος Δήμου Δελφών) 

  



10. 

Επί αιτήματος κ. Πέτρου και Ουρανίας Ζαχαράκη  σχετικά με τροποποίηση 

σχεδίου πόλεως στην ΔΚ Άμφισσας. 
(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης 

Δόμησης). 

 
«…                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 15 
                                                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2016 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης/12.12.2016 συνεδρίασης  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 06ο: Εξέταση αιτήματος του κ. Ζαχαράκη Πέτρου και της κ. Ζαχαράκη Ουρανίας 
σχετικό με την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, στην Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, 12.12.2016 ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 29419/08.12.2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, 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. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 
3. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 3. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 
4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
5. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (06ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
1.Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  

 2.Την με αριθμ. 15/282/29.06.2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών.  
 3.Την από 21.09.2016 Τεχνική Έκθεση του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ταγκαλή 
Παναγιώτη σχετική με την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Άμφισσας.  
 4.Το από Μάιος 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα Καθορισμού Ρυμοτομικών Γραμμών 
του Πολιτικού Μηχανικού κ. Ταγκαλή Παναγιώτη. 
 5.Την με αριθμ. πρωτ. 2632/25.10.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Δελφών με θέμα «Τροποποίηση σχεδίου πόλεως Άμφισσας», σύμφωνα 
με την οποία εισηγείται «… με την παραπάνω απόφαση του Δ.Σ. Δελφών αποφασίστηκε η άρση 
απαλλοτρίωσης μέλος του Κ. Χ. για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή. Μετά την παραπάνω 
απόφαση είναι αναγκαίο να γίνει η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Άμφισσας. 
Σας επισυνάπτουμε την πρόταση τροποποίησης, με τις προβλεπόμενες σε αυτή προτεινόμενες 
και καταργούμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, καθώς και την τεχνική έκθεση του 
μηχανικού του ιδιώτη. Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4315/2014 (ΦΕΚ 269Α/24.12/2014), του Ν. 2508/1997 άρθρο 20 (ΦΕΚ 124 Α 13/6/1997) και 
του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α 14/3/1983) …».  
 6.Την με αριθμ. 21/76/21.11.2016 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Αμφισσας της Δ.Ε. 
Αμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτηματος κ. Πέτρου Ζαχαράκη», η 
οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2016 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, στην οδό Ρήγα  Κοντορήγα 10, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από την υπ’ αριθμ.: 
27.696/17.11.2016 πρώτη πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε 



με αποδεικτικό επίδοσης στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.88 παρ. 1,2 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση 
και γνωμοδότηση αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΒΕΝΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)        ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  (Αντιπρόεδρος)                                                                                         
ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                      
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΗ 

Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε  o γραμματέας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας  κ. Ιωάννης Πετώνης υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Με το πέρας της γνωμοδότησης του θέματος : 
"Γνωμοδότηση επί προμήθειας υλικών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Δ.Κ Άμφισσας 
(με χρήματα από Α.Π.Ε)" ο αντιπρόεδρος της Δ.Κ Άμφισσας Βαϊδάνης Γεώργιος αποχώρησε 
από τη συνεδρίαση.  
Θέμα 3ο  

Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Πέτρου 
Ζαχαράκη». 

 
Ο Πρόεδρος διάβασε προς το Συμβούλιο την αρχική αίτηση του κ. Πέτρου Ζαχαράκη 

και της κ. Ζαχαράκης Ουρανίας και υπενθύμισε στο συμβούλιο της Δ.Κ Άμφισσας την 
γνωμοδότηση που έχει ληφθεί η οποία και υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Δελφών με την υπ’ αριθμόν Απόφαση  15/282/29-6-2016 . Ο Πρόεδρος υπενθύμισε πως 
το ακίνητο αυτό ήταν για τριάντα ή πενήντα χρόνια δεσμευμένο από το Δήμο με σκοπό τη 
δημιουργία πλατείας και πως αποφασίστηκε η άρση της απαλλοτρίωσης μέρος του Κ.Χ  . Σε 
κάθε  περίπτωση ο Δήμος με τις ενέργειές του πρέπει να βοηθάει τους δημότες , και όχι να 
δεσμεύει τις περιουσίες τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.  Ο πρόεδρος διάβασε  την  
εισήγηση της Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Δόμησης ( αρ. πρωτ 2632/ 25-10-2016) και ανέφερε 
ότι την αποδέχεται πλήρως και πως το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει με θετική γνωμοδότηση 
να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Του Δήμου Δελφών. 

Οι σύμβουλοι συμφώνησαν με το πρόεδρο και το συμβούλιο μετά από διαλογική 
συζήτηση:  

Αποφασίζει ομόφωνα 
Γνωμοδοτεί θετικά  την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως της Άμφισσας 

όπως αυτή παρουσιάζεται στη πρόταση τροποποίησης , με τις προβλεπόμενες σε αυτή 
προτεινόμενες και καταργούμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, καθώς και την τεχνική 
έκθεση του μηχανικού του ιδιοκτήτη.  Η  προτεινόμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις που αναφέρονται στην εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης ( αριθ. Πρωτ 2632/ 25-10-
2016). 

Αριθμός απόφασης 76/2016 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται: …». 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών την τροποποίηση του εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως Άμφισσας σύμφωνα με την τροποποίηση και τις προβλεπόμενες σε αυτή 
προτεινόμενες και καταργούμενες ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, καθώς και την τεχνική 
έκθεση του μηχανικού του ιδιώτη. Η προτεινόμενη τροποποίηση γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269Α/24.12/2014), του Ν. 2508/1997 άρθρο 20 (ΦΕΚ 124 Α 
13/6/1997) και του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33Α 14/3/1983) 

2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 93/12.12.2016. 

…………………………………………………………………………………………… 
 

  



11. 

Έγκριση 3ου – τελικού ΑΠΕ του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε, 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α.Μ. 18/2010. MIS 452058).  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 
ΕΡΓΟ: «Αναπλάσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. 

Παρνασσού» 
Α.Μ.: 18/2010 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρνασσού 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΕΓΑΣΗ Α.Τ.Ε. 

Αθ.Διάκου 98, Ιτέα 
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΣΤΕΓΑΣΗ Α.Τ.Ε. 

Αθ.Διάκου 98, Ιτέα 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 363.371,97€ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 47,11% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-

ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 Η παρέμβαση που γίνεται με το προαναφερόμενο έργο, αφορά: 

 Τ.Κ. Πολυδρόσου: 

 Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα τμήματος του κεντρικού δρόμου, κατάλληλη 
διαμόρφωση υποστρώματος από σκυρόδεμα, τοποθέτηση πέτρινων 
κρασπέδων και επίστρωση με πλάκες γρανίτη, 

 Αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρόμων στο αντίστοιχο τμήμα δρόμου, 

 Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού του παραπάνω τμήματος με 
τοποθέτηση πίλλαρ και ιστών οδοφωτισμού, 

 Επίστρωση πεζοδρομίων με κυβόλιθους γρανίτη. 

 Τ.Κ. Λιλαίας: 

 Δημιουργία υπόβασης με ασφαλτόστρωση με δύο στρώσεις ασφαλτικού 
του χώρου των γηπέδων basket και volley, 

 Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα τύπου SPORTSOL στο χώρο των 
παραπάνω γηπέδων, 

 Τσιμεντόστρωση και πλακόστρωση διαδρόμου που οδηγεί στο γήπεδο 
basket, 

 Καθαίρεση περιμετρικών τοίχων από τσιμεντόπλιθες, εκσκαφή θεμελίων 
και κατασκευή  νέων τοίχων με αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων, 

 Επένδυση υφιστάμενων τοιχείων από σκυρόδεμα με λίθους αφού 
προηγηθεί κατάλληλη διαμόρφωση, 

 Κατασκευή στέψης όλων των τοιχείων (και αυτών από αργολιθοδομή και 
των επενδεδυμένων), 

 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων από εμποτισμένους κορμούς δένδρων, 

 Κατασκευή σιδηρών θυρών στις εισόδους του χώρου των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

 Τ.Κ. Επταλόφου: 

 Επένδυση υφιστάμενων τοιχείων με λίθους αφού προηγηθεί κατάλληλη 
διαμόρφωση στήριξης ανάλογα με το ύψος, 

 Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού επί των τοίχων, 

 Κατασκευή στέψης όλων των προαναφερόμενων τοιχείων. 
 
Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: 

 Τα εγκεκριμένα τεύχη της 18/2010  μελέτης, προϋπ. 687.000,00€ (με ΦΠΑ 23%) 
που  θεωρήθηκε  στις 20-05-2013 από  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  
του  Δήμου  Δελφών. 

 Η με αρ πρωτ. 1272/16-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΥΝ-Ρ0Ο) Απόφαση ένταξης της 
πράξης στο Ε.Π. ¨Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου¨. 



 Η απόφαση με αρ. 255/2013/17-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΩ9Θ-ΕΚΝ ) της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης. 

 Η απόφαση με αρ. 371/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΥΩ9Θ-Ψ04) της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 
Δημοπρασίας.  

 Η απόφαση με αρ. 38/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕ4Ω9Θ-2Α7) της Οικονομικής Επιτροπής 
Δ.Δελφών με θέμα: «Δέσμευση και ψήφιση πιστώσεων» με την οποία εγκρίθηκε 
η δέσμευση και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 30-7326.050 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2014 ποσού 363.371,97 €. 

 Το  γεγονός  ότι  δεν  απαιτείται  προσυμβατικός έλεγχος  από  το  Ελεγκτικό 
Συνέδριο.  

 Η με αρ. πρωτ. (οικ.) 6376/ 28-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΩ9Θ-0ΑΗ, ΑΔΑΜ: 
14SYMV001912220 2014-03-10) Σύμβαση κατασκευής έργου. 

 Οι διατάξεις των Νόμων 3263/04, 1418/84,2940/01, 2229/94, 3852/10 και 
των Π.Δ. 609/85, 218/99, 334/00 όπως αυτά συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν 
έως σήμερα, 

 Ο εγκεκριμένος 2ος ΑΠΕ του έργου με την 496/2015 (ΑΔΑ: 69ΥΞΩ9Θ-7ΝΙ) 
Απόφαση του Δ.Σ.           Δ.Δελφών, 

 To αρ. πρωτ. οικ. 18615/02-08-2016 αίτημα της ΔΤΥ προς την ΕΕΤΑΑ για 
παροχή σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση της σύμβασης (προέγκριση 3ου – 
Τελικού ΑΠΕ),  

 Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΕΕΤΑΑ δεν έχει εκφράσει γνώμη, παρόλο που 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΥΠΑΣΥΔ 2013 παρακολούθησης των πράξεων εντός 
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την λήψη του αιτήματος, πρέπει να παρέχει γνώμη 
επ΄ αυτών, ειδάλλως σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας αυτής 
λογίζεται ότι έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη και φέρει την σχετική ευθύνη για την 
σύμφωνη αυτή γνώμη.  

 Οι διατάξεις των Νόμων 3263/04, 1418/84,2940/01, 2229/94, 3852/10 και των 
Π.Δ. 609/85, 218/99, 334/00 όπως αυτά συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν έως 
σήμερα. 

Ο παρόντας  3ος – ΤΕΛΙΚΟΣ Α.Π.Ε.  βασίστηκε στις τελικές επιμετρήσεις οι 
οποίες περιλαμβάνονται στον ήδη εγκεκριμένο 2ο-ΑΠΕ και συντάχθηκε για:  

 
1. ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.ΠΡΩΤ. 
44924/25-04-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

Ο 3ος-Τελικός Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 327.447,21 € (εκ των οποίων 
266.217,25 € είναι εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% και 61.229,97 € Φ.Π.Α.), μειωμένος  
από  την αρχική σύμβαση κατά  35.924,75 €. Η μείωση οφείλεται στις ποσότητες 
όπως αυτές τελικά διαμορφώθηκαν από τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και 
στη μη διάθεση μέρους των απροβλέπτων. 
  Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε δύο (2) αντίγραφα τον 3ο  Τελικό 
ΑΠΕ του έργου του θέματος και παρακαλούμε να τα θέσετε  υπ’όψη του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
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Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ MIS 

5001154, ΥΠΟΕΡΓΟ 1, Α.Μ. 19/2013 του Δήμου Δελφών.  

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» 

Α.Μ.: 19/2013 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξια ΜΥΒΑ ΑΕ - SICAP SA   

Ισαίου 6 
34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Κ/Ξια ΜΥΒΑ ΑΕ - SICAP SA   
Ισαίου 6 
34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 6.477.689,51 € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 31,43% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π.: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του ΧΥΤΥ Φωκίδας και της οδού πρόσβασης σε  αυτόν 
καθώς και η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (κομποστοποίησης).   
Συνοπτικά  περιλαμβάνονται : 

 Χωματουργικά έργα διαμόρφωσης χώρου - λεκάνης ταφής - οδοποιίας - οδοστρωσίας 

 Έργα στεγανοποίησης λεκάνης, συλλογής στραγγιδίων , ελέγχου βιοαερίου 

 Έργα επεξεργασίας στραγγιδίων  (ΕΕΣ) (δεξαμενές  επεξεργασίας και εξοπλισμός) 

 Κτιριακά έργα εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων 

 Δίκτυα υποδομής   (ύδρευσης , βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης κ.λ.π) 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες (Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας - αυτοματισμοί - 
εσωτερικές η/μ εγκαταστάσεις κτιρίων κ.λ.π) 

 Έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης  

 Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 
Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης (έργα Π.Μ. και 
εξοπλισμός), καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία του έργου για διάστημα έξι μηνών. 

Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1. Η υπ’ αριθμ. 276/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΩ9Θ-ΛΟΤ) απόφαση του Δ.Σ.   Δήμου Δελφών  
εγκρίθηκε  η μελέτη του έργου. 

2. Η υπ’ αριθμ.  311/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ1ΦΩ9Θ-ΧΨΞ) απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Δελφών  
εγκρίθηκε  η διακήρυξη  και οι όροι δημοπράτησης του έργου και με την υπ’ αριθμ.  
349/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δελφών (ΑΔΑ: ΒΛΓΓΩ9Θ-Π90) 
εγκρίθηκαν διορθώσεις της διακήρυξης του έργου.  

3. Η γεγονός ότι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’’Περιβάλλον 
– Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013’’  με κωδικό MIS 370720, σύμφωνα με την 3099/19-
6-2015 (ΑΔΑ: ΩΛΕΥ7ΛΗ-ΓΣΕ) 1η Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης 
«ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 



ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΧΥΤΥ) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ»   

4. Η 170/2014 (ΑΔΑ: ΩΗΦ6Ω9Θ-95Ξ)  Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών  εγκρίθηκε το 
πρακτικό της δημοπρασίας και αναδείχθηκε μειοδότης η Κ/Ξια ΜΥΒΑ ΑΕ - SICAP SA  
με μέσο ποσοστό έκπτωσης 31,43% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης. 

5. Η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Δελφών 
(Φορέας Υλοποίησης) που υπεγράφη και έλαβε αριθμ. πρωτ. 6785/19-03-2015(ΑΔΑ: 
ΒΧ86Ω9Θ-ΘΨ5), 

6. Η υπ’αριθμ. πρωτ. 15397/19-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΑΚΝΩ9Θ-ΔΡΚ, ΑΔΑΜ: 
15SYMV002863911 2015-06-22) εργολαβική σύμβαση αφορά ποσό 6.477.689,51€, 
μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. 

7. Η υπ’αριθμ. 16/2016 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του θέματος από 
το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (απόσπασμα 2/2016 Πρακτικού, Θέμα 6ο), για το τμήμα που 
αφορά τη χάραξη της εσωτερικής οδοποιίας και τη διάταξη των επιμέρους μονάδων 
της ΕΕΣ, 

8. Η υπ’αριθμ. 407/2016 (ΑΔΑ: 797ΗΩ9Θ-ΠΨΠ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της 
μελέτης του θέματος από το Δ.Σ. Δ.Δελφών, για το τμήμα που αφορά τη χάραξη της 
εσωτερικής οδοποιίας και τη διάταξη των επιμέρους μονάδων της ΕΕΣ, 

9. Η υπ’αριθμ. 15147/09-12-2016 (ΩΨ054653Ο7-14Ω) Απόφαση Ένταξης της πράξης 
του θέματος με ΜΙS 5001154, ΥΠΟΕΡΓΟ 1, της ΕΥΔΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ στο Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

10. Η υπ’αρ.πρωτ. 15808/20-12-2016 χορήγηση σύμφωνης γνώμης για τον 1ο ΑΠΕ της 
ΕΥΔΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ,     

11. Η υπ’αριθμ. 24/2016 Απόφαση έγκρισης από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (απόσπασμα 
4ου Πρακτικού, Θέμα 1ο/22-12-2016), καθώς γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών. 

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για: 
1. Να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών όπως έχουν διαμορφωθεί 
έως τώρα με εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και όπως προβλέπεται να διαμορφωθούν 
με την πρόοδο του έργου. 

Η αυξομείωση αυτή κρίθηκε αναγκαία για να κατασκευασθεί το έργο, οφείλεται σε 
αποκλίσεις της προμέτρησης και δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" του έργου, δηλαδή η 
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την 
αρχική σύμβαση.  

Πιο αναλυτικά, 
1.1 Κατά τη φάση της κατασκευής  και με βάση το χαρακτηρισμό των εδαφών και τις αναλυτικές 
επιμετρήσεις των εργασιών διαπιστώθηκε ότι τα ποσοστά  γαιωδών - βραχωδών εκσκαφών 
της λεκάνης του ΧΥΤΥ  αλλά και της εξωτερικής οδοποιίας διαφοροποιείται σε σχέση με τα 
θεωρούμενα στο τεύχος της  προμέτρησης της  μελέτης όπου τα αντίστοιχα ποσοστά έχουν 
ληφθεί μετά από παραδοχές. Ειδικά σε ότι αφορά την εξωτερική οδοποιία το μεγαλύτερο μέρος 
της εκσκαφής γίνεται σε βραχώδες έδαφος και χωρίς τη χρήση εκρηκτικών για λόγους 
ασφάλειας.  
1.2 Η  χάραξη του πρώτου τμήματος της  εσωτερικής οδοποιίας του έργου  τροποποιήθηκε με 
την υπ’αριθμ. 16/2016 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του θέματος από το 
Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (απόσπασμα 2/2016 Πρακτικού, Θέμα 6ο) και την υπ’αριθμ. 407/2016 
(ΑΔΑ: 797ΗΩ9Θ-ΠΨΠ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του θέματος από το Δ.Σ. 
Δ.Δελφών και ειδικότερα μετατοπίστηκε βορειότερα ώστε  να διατηρηθεί ο υφιστάμενος 
σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων (που προβλέπονταν να κατασκευαστεί  σε διαφορετική 
θέση). Με την αρχική δημοπρατημένη μελέτη, η εσωτερική οδοποιία στη θέση του ΣΜΑ, 
προβλεπόταν να γίνει με εξ ολοκλήρου εκσκαφή σε βραχώδες πρανές (φυσικό έδαφος) για 
μήκος περίπου 200μ. από την είσοδο του οικοπέδου. Με τη νέα χάραξη, στην ίδια περιοχή, 
προβλέπεται μερική εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες (και όχι βραχώδες) και μερική επίχωση για 
την κατασκευή του καταστρώματος. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται σημαντική μείωση της 
εκσκαφής της εσωτερικής οδοποιίας και αύξηση της κατασκευής επιχωμάτων, γεγονός όμως 
που στο σύνολο του εν λόγω οικονομικού αντικειμένου, επιφέρει μείωση. 
1.3 Από σφάλμα της προμέτρησης της δημοπρατημένης μελέτης και όχι λόγω της 
τροποποποίησης της εσωτερικής οδοποιίας, δεν είχε προμετρηθεί το σύνολο των  
απαιτούμενων χωματουργικών  εργασιών  για την κατασκευή των δικτύων της εγκατάστασης, 
της προμήθειας του απαιτούμενου υλικού κατασκευής  επιχωμάτων καθώς και των 
απαιτούμενων φορτοεκφορτώσεων.  



Επίσης, κατά την εκσκαφή για τη δημιουργία της σκάφης του κυττάρου, προέκυψαν σημαντικές 
ποσότητες βραχώδους εδάφους, γεγονός που δεν μπορούσε να εκτιμηθεί κατά τη φάση της 
μελέτης.  
1.4 Στην περιοχή των έργων κομποστοποίησης λόγω του φορτίου των κατασκευών και της 
ποιότητας του εδάφους (που διαπιστώθηκε με επιπλέον γεωτεχνική έρευνα που εκτέλεσε ο 
ανάδοχος του έργου)  θα απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για την θεμελίωση τους. 
2. Να συμπεριλαμβάνει μία νέα τιμή που είναι η εξής:   

 Ν1 Διαφορά τιμής μεμβράνης πολυαιθυλενίου 
(κωδ. αναθ. ΥΔΡ 6329  100%). 

 Πρόσθετη δαπάνη για την προμήθεια μεμβράνης πολυαιθυλενίου πάχους 2,0 mm  έναντι 
της συμβατικά προβλεπόμενης μεμβράνης πάχους 1,5 mm. 

Η παραπάνω νέα τιμή, απαιτείται προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί έντεχνα. 
3. Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών 
Η χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών επιτρέπεται καθόσον ισχύουν οι περιορισμοί της   
εγκυκλίου Ε.20 (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, λήφθηκε η απαιτούμενη υπ’αριθμ. 24/2016 Απόφαση 
έγκρισης από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας. 
4. Για τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης 
και συγκεκριμένα για την κάλυψη της επί πλέον δαπάνης που προκύπτει από την εκτέλεση της 
νέας εργασίας (Ν.Τ.1) και τμήματος της επί πλέον δαπάνης της ομάδας Α1 «Χωματουργικά - 
Εργασίες Οδοποιίας – Οδοστρωσίας». 
Οι μεταβολές των ομάδων έχουν ως εξής: 
ΟΜΑΔΑ Α: 
Α1: Χωματουργικά - Εργασίες Οδοποιίας - Οδοστρωσίας 
Συμβατικές εργασίες από 1.253.327,96€  στον 1ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 1.435.593,00 € 
(αύξηση κατά 182.265,04 € ή 14,54%) 
Α2: Κατασκευές από σκυρόδεμα - Λοιπές Οικοδομικές εργασίες 
Συμβατικές εργασίες από 1.478.779,87€  στον 1ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 1.428.098,29 € 
(μείωση κατά 50.681,58 € ή 3,43%) 
Α3: Σωληνώσεις - δίκτυα 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη,  με δαπάνη 127.546,29 €.  
Α4: Έργα στεγανοποίησης ΧΥΤΥ 
Συμβατικές εργασίες από 495.795,70 € στον 1ο ΑΠΕ ανέρχονται σε 529.171,71€ 
(αύξηση κατά το ποσό της νέας εργασίας, ήτοι 33.376,00€ ή κατά 6,73%) 
Α5: Έργα πρασίνου - άρδευσης 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη,    με δαπάνη 26.627,84 €.  
Α6: Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη,  με δαπάνη 493.855,66 €.  
Α7: Η/Μ εργασίες 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη, με δαπάνη 1.058.598,34 €.  
ΟΜΑΔΑ Β: 
Εξοπλισμός μονάδας κομποστοποίησης 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη,  με δαπάνη 809.200,00 €.  
ΟΜΑΔΑ Γ: 
Δοκιμαστική λειτουργία 
Η δαπάνη των συμβατικών εργασιών παραμένει αμετάβλητη,  με δαπάνη 103.500,00 €.  

Ο παρών 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση δηλαδή στο ποσό των 
6.477.689,51€ (χωρίς ΦΠΑ). 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 
 

Αξία εργασιών (με ΓΕ & ΕΟ)   6.012.191,13 € 
Απρόβλεπτη δαπάνη       279.148,39€  
Άθροισμα      6.291.339,52 € 
Πρόβλεψη αναθεώρησης       186.349,99 € 
Σύνολο      6.477.689,51€ 

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΑΠΕ και το 1ο 
Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
  



13. 

Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης 

Θεάτρων & Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.: Αριθ. πρωτ. οικ. 2659/2633/8.12.2016 έγγραφο του Τμ. Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας & 
Απασχόλησης της Π.Ε. Φωκίδας. 
 
---    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Α.Ν. 445/1937: 
«  `Αρθρο 1.-1. Εγκατάστασις και λειτουργία κινηματογράφων ή παρεμφερών 
επιχειρήσεων είτε εν κλειστώ είτε εν ανοικτώ χώρω επιτρέπεται μόνον 
κατόπιν αδείας της Αστυνομικής αρχής. 
 
  2. ………………….. 
 
  3. Η αίτησις αύτη με τα πάντων των ως άνω στοιχείων παραπέμπεται 
εντός δέκα ημερών από της υποβολής αυτής εις το κατά το άρθρ. 2 του 
παρόντος συμβούλιον, όπερ, εξετάζον τα υπ` όψιν αυτού τιθέμενα, 
γνωματεύει περί της χορηγήσεως της αδείας εγκαταστάσεως είτε βάσει των 
υποβληθέντων σχεδίων είτε υποδεικνύον τας επενεκτέος προσθήκας, 
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Μόνον μετά υπεύθυνον δήλωσιν του 
ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται το υπό του Συμβουλίου υποδεικνυόμενα 
χορηγείται υπό της Αστυνομίας η άδεια εγκαταστάσεως. 
 
  4. ………………… 
 
  5. …………...» 
 
Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 2  παρ. 1 του Α.Ν. 445/1937: 
  `Αρθρο 2.-1. Το Συμβούλιον, συγκροτούμενον δι` αποφάσεως του οικείου 
Νομάρχου, αποτελείται εκ του Διευθυντού της Νομαρχίας, του προϊσταμένου 
της αστυνομικής αρχής, του παρά τη οικεία αστυνομική αρχή απεσπασμένου 
διπλωματούχου μηχανικού, εν ελλείψει δε τοιούτου ενός άλλου 
διπλωματούχου μηχανικού οριζομένου υπό του Νομομηχανικού, ενός 
διπλωματούχου μηχανικού ηλεκτρολόγου και του προϊσταμένου του οικείου, 
υγειονομικού Κέντρου ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. 
 
  Δια τας εκτός της έδρας του νομού πόλεις συγκροτείται δι` αποφάσεως 
του Νομάρχου Συμβούλιον εκ τριών ή πέντε δημοσίων υπαλλήλων, ου 
απαραιτήτως αποτελεί μέλος και ο προϊστάμενος της αστυνομικής αρχής, 
αντιπρόσωπος του Νομαρχιακού, ως και ο δημοτικός υγιεινολόγος ιατρός ή 
δημοτικός ιατρός. 
 
  Εις αμφότερα το Συμβούλιο τούτο καλείται να συμμετάσχη και 
αντιπρόσωπος της Πανελληνίου Ενώσεως Κινηματογράφων, όπου υπάρχει 
τοιούτος άνευ ψήφου. 
 
  2. ….. 
 
  3. …. 
 
  4. ….. 
 
  5. ….. 
 
  6. …. 
 
   



 
Εν συνεχεία με το άρθρο 11 παρ. 11 του Ν.2307/1995 ορίστηκε το εξής: 

 

 
                        `Άρθρο 11. 
 
               Καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος  
 
  11. Στα Πρωτοβάθμια  και Δευτεροβάθμια Συμβούλια  Επιθεωρήσεως  
Θεάτρων - Κινηματογράφων   που  προβλέπονται  από  τις διατάξεις  των 
α.ν. 445/1937, 446/1937 σε συνδυασμό  με τις διατάξεις του ν.2026/1992 
(ΦΕΚ 43 Α`) και της υπ` αριθ. 7004/15/7λβ από 21.9.1992 απόφασης   
των Υπουργών   Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών  και Δημόσιας 
Τάξης, συμμετέχει   στο εξής εκπρόσωπος του οικείου ΟΤΑ,  ως πρόεδρος   
αντί του εκπροσώπου   της Αστυνομίας   ο οποίος συμμετέχει   ως απλό 
μέλος  και εκπρόσωπος   της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Θεάματος 
Ακροάματος  ειδικός  σε θέματα  ασφαλείας  των χωρών  των ανωτέρω   
εγκαταστάσεων. 
 
  Χρέη  γραμματέα  των ανωτέρω  Συμβουλίων  εκτελεί υπάλληλος του 
Ο.Τ.Α.  αντί Αστυνομικού. 
 
 
   Η συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Θεάτρων και Κινηματογράφων αποτελεί 
αρμοδιότητα της Περιφέρειας (σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 8793/10.03.2011 έγγραφο 
ΥΠΕΣΑΗΔ), εμείς όμως οφείλουμε να ορίσουμε εκπρόσωπο (κατά προτίμηση δημοτικό 
σύμβουλο) ως μέλος του Α΄θμιου Συμβουλίου, που θα προεδρεύει μάλιστα αυτού και έναν 
υπάλληλο του Δήμου μας ως γραμματέα του Συμβουλίου και να διαβιβάσουμε την Απόφασή 
μας στην Περιφέρεια για να προβεί αυτή εν τέλει στη συγκρότηση του οργάνου. 
             Κατόπιν των ανωτέρω,  
εισηγούμαι τον ορισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών ενός εκπροσώπου του Δήμου μας 
(δημοτικού συμβούλου) ως μέλος του Α΄/θμιου Συμβουλίου Θεάτρων και Κινηματογράφων 
(που θα είναι και Πρόεδρος αυτού) και έναν υπάλληλο του Δήμου μας ως γραμματέα του 
Συμβουλίου. 
  



14. 

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ. 

Ελλάδας για την μεταφορά των προς ανακύκλωση υλικών από το ΣΜΑ στη θέση 
ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007.  

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 24 
παρ. 7 του ν. 3613/2007, οι ΦΟ.Δ.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν και τη συλλογή και μεταφορά των 
στερεών αποβλήτων, εφόσον γίνει σχετική ανάθεση από Ο.Τ.Α. της Διαχειριστικής τους Ενότητας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 7 του ν. 4071/2012, οι ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν με τη μορφή 
της Α.Ε. κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4071/2012, κατ` εξαίρεση και για την 
αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών τους μπορούν να συμμετέχουν, ως κύρια 
συμβαλλόμενα μέρη, στις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 
100 του ν. 3852/2010. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 επ. του ν. 4071/2012 και τις υπ’ αρ. 191/93592/14-
5-2012 (ΦΕΚ 1861/Τ.Β) και 7652/167510 (ΦΕΚ Β' 2408/31/08/2012) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, συστάθηκε ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς 
Ελλάδας, με μορφή Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος στη συνέχεια μετατράπηκε σε Α.Ε. των ΟΤΑ. Ο Δήμος μας 
είναι μέτοχος του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Με την υπ’ αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, 
συγχωνεύθηκαν έξι (6) ΦοΔΣΑ, στον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, αφού 
διαπιστώθηκε ότι τηρούνταν οι προϋποθέσεις του ν. 4071/2012, δηλαδή αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν 
ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις των προς συγχώνευση ΦοΔΣΑ, και είχαν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες 
από το νόμο αποτιμήσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 
4071/2012. 

Οι συγχωνευθέντες έξι (6) ΦοΔΣΑ, βάσει της ανωτέρω πράξης, είναι οι εξής: 
α) Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ (ΦοΔΣΑ Κεντρικής 

Φθιώτιδας ΑΕ),  
β) Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νομού Φωκίδας (Σ.Δ.Α.Ν.Φ.),  
γ) Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων Νομού Ευρυτανίας,  
δ) Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος και Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Θήβας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. ΑΕ),  
ε) Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμων Κεντρικής Εύβοιας 

(Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε.),  
στ) Φορέας Διαχείρισης Χ.Υ.Τ.Α. Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Ευβοίας. 
Η ανωτέρω υπ’ αρ. 4523/30-9-2015 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  

αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ με την υπ’ αρ. πρωτ. 3097/8-10-2015 ανακοίνωση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του 
Επιμελητηρίου Βοιωτίας. 

   Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής σύμφωνα με το νόμο, 
την άδεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τους στόχους που 
θέτει η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα  αλλά και για την 
διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών της περιοχής ευθύνης του 
Δήμου μας, και δεδομένης της μη επαρκούς στελέχωσης του Δήμου, της απαγόρευσης πρόσληψης 
προσωπικού, της έλλειψης του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της αδυναμίας του Δήμου 
να καλύψει όλες τις ανάγκες, προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την ανάθεση της μεταφοράς των 
ανακυκλώσιμων υλικών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του 
ν. 3613/2007.Η συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης προτείνεται να είναι από την 30-12-2016 
μέχρι την 30-6-2017. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με 
αμοιβαία γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Αντικείμενο της Προγραμματικής  Σύμβασης θα είναι η παροχή του  συνόλου των υπηρεσιών 
που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο Δελφών, για την 
μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δελφών, από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΤΟ», στο ΚΔΑΥ Λαμίας, με  την απασχόληση του 
απαιτούμενου προσωπικού, και τη χρήση των απαιτούμενων  οχημάτων. 



Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισης του 
ανωτέρω περιγραφόμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω 
περιγραφόμενη εργασία, η οποία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου, με οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και 
την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 

Για όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος συντήρησης και τα καύσιμα των 
χρησιμοποιούμενων οχημάτων, θα βαραίνουν τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης δεν απαιτείται να προϋπολογισθεί δαπάνη που 
θα επιβαρύνει το Δήμο Δελφών, καθώς, σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία, η δαπάνη για τη 
μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών καλύπτεται από την ΕΕΑΑ, με διακριτή σύμβαση. 

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας θα συσταθεί Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της σύμβασης, που θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, και συγκεκριμένα: 

1.-  Τον   Πρόεδρο  του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
2.-  Τον Δήμαρχο του  Δήμου μας 
3.-  Τον Γεν. Δ/ντή του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 

Έργο της ΚΕΠ θα είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της σύμβασης και η επίλυση των 
θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος 
και της δημόσιας υγείας. 

Δεδομένου ότι η νομιμότητα της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από τα άρθρα 30 παρ. 1 του 
ν. 3536/2007, όπως τροποποιήθηκε με το  άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, και 17 παρ. 7 του ν. 
4071/2012, εισηγούμαστε να αποφασισθούν: 
α. Η ανάθεση της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007,  
β. Η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του 

«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 

υλικών από το Δήμο Δελφών στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  σύμφωνα με τους εξής 
όρους:  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μεταξύ των 

 

«Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε» 

 « Δήμου Δελφών » 

για την  

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο 

Δελφών»  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN 

«Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο 
Δελφών» 

Στη  Θήβα,  σήμερα την …………….., μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  

Του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος 
Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ  με τον διακριτικό τίτλο «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε» που εδρεύει στην Θήβα, οδός Π. Δράκου 11 & Πινδάρου, με ΑΦΜ 997502361 
και ΔΟΥ Θηβών  όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ Σταυρογιάννη 
Νικόλαο, και  

Του Δήμου Δελφών   που εδρεύει   στην Άμφισσα Φωκίδας,  με ΑΦΜ 998592151 και 
ΔΟΥ Άμφισσας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο 
Παναγιωτόπουλο.  

  

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως 
αυτές ισχύουν κάθε φορά : 



 

1. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα το 
άρθρο 225 αυτού. 

2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 

3. Το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 3536/2007, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 
7 του ν. 3613/2007, περί ανάθεσης σε ΦοΔΣΑ της συλλογής και μεταφοράς των 
στερεών αποβλήτων από ΟΤΑ της διαχειριστικής τους ενότητας. 

4. Το άρθρο 30 του ν.3536/2006, την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ85/Β), τα άρθρα 13 
– 17 του ν. 4071/12, τα άρθρα 9 και 10 του ν.3854/2010 και κάθε άλλη  
διάταξη σχετική με τη λειτουργία των ΦοΔΣΑ.  

5. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών) 

6. Την υπ’ αρ. …………..   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεά Ελλάδας Α.Ε. με την οποία συμφωνούνται 
και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης 

7. Την με αριθ. ……………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Δελφών με θέμα «α. Ανάθεση της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών 
στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 
3613/2007, β. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Δελφών και του «Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση 

της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από το Δήμο Δελφών στο 

ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  και γ. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης», με την οποία συμφωνούνται και 
γίνονται αμοιβαίως αποδεκτοί οι όροι της παρούσας σύμβασης 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Για λόγους ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής σύμφωνα με το νόμο, 
την άδεια λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που 
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τους 
στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΚ/98/2008 όσο και ο Ν. 4042/2012 για τα απόβλητα  
αλλά και για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών 
της περιοχής ευθύνης του Δήμου Δελφών, ο Δήμος Δελφών αναθέτει τη μεταφορά των 
ανακυκλώσιμων υλικών από το ΣΜΑ Αμφισσας , που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΤΟ», στο 
ΚΔΑΥ Λαμίας, στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 7 του ν. 
3613/2007. 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης είναι η παροχή του  συνόλου των 
υπηρεσιών που απαιτούνται από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ προς το Δήμο 
Δελφών, για την μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Δελφών, από το ΣΜΑ 
Αμφισσας , που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΤΟ», στο ΚΔΑΥ Λαμίας, με  την απασχόληση του 
απαιτούμενου προσωπικού, και τη χρήση των απαιτούμενων  οχημάτων: 
Ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ έχει την ευθύνη και το κόστος αμοιβής και ασφάλισης του 
απαιτούμενου προσωπικού, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την ανωτέρω 
περιγραφόμενη εργασία, η οποία θα παρέχεται σε ημέρες και ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου, με οκτάωρη απασχόληση, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο 
αντιδήμαρχο και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. 
Για όλες τις παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, το κόστος συντήρησης και τα καύσιμα των 
χρησιμοποιούμενων οχημάτων, θα βαραίνουν τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 
2.1.   ο  Δήμος  Δελφών    αναλαμβάνει: 



2.1.1. Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να διαθέσει κάθε στοιχείο 
που θα βοηθούσε το έργο της ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, να διευκολύνει με τις υπηρεσίες 
του την δραστηριότητά του και να συνεισφέρει καθοδηγητικά στην λειτουργία της.  

2.1.2. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται- με την ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και 
αποτελεσματική λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

2..1.3. Να λαμβάνει γνώση και να του παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για 
την πορεία των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.4 Να λαμβάνει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΧΥΤΑ τον οποίο και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

2.1.5 Να ενημερώνει τους πολίτες για την εκτέλεση των υπηρεσιών, που αποτελούν 
το αντικείμενο της παρούσας. 

2.1.6 Να ορίσει υπαλλήλους για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικειμένου 
της σύμβασης. 

2.1.7  Να συμμορφώνεται με κάθε υπόδειξη του πρώτου συμβαλλομένου σχετικά με 
την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.  

2.1.8 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που 
περιγράφονται στην παρούσα, το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την  υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 

2.1.9 Να δίνει στον Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
που θα ζητηθούν σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης.  

 
2. 2.  Ο  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε αναλαμβάνει : 
2.2.1. Να παρέχει τις υπηρεσίες και να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό καθώς και κάθε 
εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας βάσει των 
ανωτέρω. 
2.2.2. Να φροντίσει για την διαρκή ενημέρωση. 
2.2.3. Να μεριμνά για την έγκαιρη τακτοποίηση των υποχρεώσεών του έναντι της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 
2.2.4. Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητά του, για την χρονική διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, φροντίζοντας να είναι αποτελεσματική και να ανταποκρίνεται πλήρως 
και έγκαιρα στους ελέγχους που απαιτούνται. 
2.2.5. Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με το Δήμο για κάθε ζήτημα 
που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που 
αναλαμβάνονται με την παρούσα. 
2.2.6. Να παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και 
της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΧΩΡΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   

 
  Ο ΣΜΑ Αμφισσας, που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΤΟ», και το ΚΔΑΥ Λαμίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Για την υλοποίηση της ανωτέρω σύμβασης δεν απαιτείται να προϋπολογισθεί δαπάνη που θα 
επιβαρύνει το Δήμο Δελφών, καθώς, σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία, η δαπάνη για τη 
μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών καλύπτεται από την ΕΕΑΑ, με διακριτή σύμβαση. 

 
                                                           ΑΡΘΡΟ 5 

    ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

              Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από την  20-12-2016 και λήγει την 30-6-
2017. 

Η ανωτέρω σύμβαση είναι δυνατό, να ανανεωθεί για χρονική διάρκεια που θα 
συμφωνηθεί από τους δυο συμβαλλόμενους, μετά από σχετικό αίτημα του Δήμου Δελφών, και 
νέα απόφαση των συμβαλλομένων. 
 



ΑΡΘΡΟ 6 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- 
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, η τήρηση των όρων της καθώς και η ομαλή 
πορεία εκτέλεσης της παρούσας, θα βεβαιώνεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, 
με την Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της παρούσας. 
Οι   συμβαλλόμενοι   αναθέτουν  την Παρακολούθηση  της  Σύμβασης  και την τήρηση  των 
όρων αυτής σε κοινή  επιτροπή  αποτελούμενη από τους : 
1.-  Τον   Πρόεδρο  του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
2.-  Τον   Δήμαρχο  του  Δήμου Δελφών. 
3.-  Τον Γεν. Δ/ντή του  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε 
          Η Κοινή  επιτροπή  εισηγείται  στα  συμβαλλόμενα  μέρη οτιδήποτε  κρίνεται αναγκαίο  
για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης και επιλαμβάνεται των διαφορών που ήθελαν τυχόν 
προκύψει σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της παρούσας  σύμβασης.  Οι  διαφορές   
ή   διαφωνίες  επιλύονται με κοινή συναίνεση  όλων των συμβαλλομένων  μερών.     

ΑΡΘΡΟ  7 
ΑΘΕΤΗΣΗ   ΤΩΝ  ΟΡΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

       Όλοι οι  όροι της σύμβασης θεωρούνται σπουδαίοι  και  σημαντικοί. 
Η παράβαση των όρων ή η πλημμελής εκτέλεση αυτών από οιονδήποτε συμβαλλόμενο 
παρέχει  το δικαίωμα στους λοιπούς συμβαλλόμενους να ζητήσουν την αποκατάσταση της 
ζημιάς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.       

 
ΑΡΘΡΟ   8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Κάθε διαφωνία μεταξύ του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και του Δήμου 
Δελφών σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  
2. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη 
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών, που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από την 
εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  
3. Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 
παρούσας) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων, συμφωνείται ότι κατά 
τόπο αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Θήβας, ως έδρα του 
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.  
 

ΑΡΘΡΟ   9 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον 
εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από 
δικαίωμα ή απαλλαγή  από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα 
μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
       Αυτά  συμφωνήθηκαν συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι και προς  
απόδειξη τους  συντάχθηκε το παρόν και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε  από αυτούς 
υπογράφτηκε σε 4 πρότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος  από  δύο. 
                                               
      

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για  τον  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς  
          Ελλάδας Α.Ε                                                  Για  τον  Δήμο Δελφών 
                                                                                         Ο  Δήμαρχος  
          Ο  Πρόεδρος                                                                               
  
 



 
 
 
 

          Νικόλαος  Σταυρογιάννης                               Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος     
 

γ. Ο ορισμός του Δημάρχου Δελφών, κ. Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου ως μέλους στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της σύμβασης, με αναπληρωτή την κα Ανδρεοπούλου 
Μαρία, Αντιδήμαρχο Δελφών 
δ. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.  

  



15. 

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του 

Ν.1249/1982.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

 

  



 

  



16. 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αθλητικού Συλλόγου ΄ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ΄ 

για παραχώρηση χρήσης δημοτικών σταδίων Πολυδρόσου Γραβιάς.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 

 

                                                 ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Λαβόντες υπόψη: 
1. Την αριθ. πρωτ. 22762/21.9.2016 αίτηση του Αθλητικού Συλλόγου «Διαγόρας 

Πολυδρόσου» 

2. Το αριθ. πρωτ. 23138/26.9.2016 έγγραφο Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού περί 

«κατάρτισης προγράμματος χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών από 

Αθλητικούς Συλλόγους/Φορείς/Ιδιώτες»  

3. Τα αριθ. πρωτ. 16369/8.7.2016 και 24214/7.10.2016 έγγραφα του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αθλητισμού περί «καταλληλότητας ποδοσφαιρικών γηπέδων Πολυδρόσου 

και Γραβιάς» 

4. Τα αριθ. πρωτ. 16736/8.7.2016 και 24213/7.10.2016 έγγραφα του Αυτοτελούς 

Τμήματος Αθλητισμού περί «παραχώρησης των ποδοσφαιρικών γηπέδων 

Πολυδρόσου και Γραβιάς» 

5. Το αριθ. πρωτ. 29807/13.12.2016 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού περί 

«ολοκλήρωσης της διαδικασίας κατάρτισης προγράμματος για το ποδοσφαιρικό 

γήπεδο της Τοπικής Κοινότητας Πολυδρόσου της Δ.Ε. Παρνασσού» 

6. Το άρθρο 2 του «Κανονισμού Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Δελφών» (ΑΔΑ 

6ΡΥΧΩ9Θ-5ΗΜ) 

7. Τη με αριθμό 10/35/16.12.2016 παρατιθέμενη παρακάτω απόφαση Τοπικού 

Συμβουλίου Πολυδρόσου 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

             ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

         ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 10/2016 

Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου 

                           Αριθμός Απόφασης 35/2016 

ΘΕΜΑ:1   

Παραχώρηση γηπέδου  Πολυδρόσου  στον Α.Σ.Διαγόρα Πολυδρόσου για τους  αγώνες 
Πρωταθλήματος καθώς και τις προπονήσεις. 

    

 

Στην Πολύδροσο και στην  αίθουσα συνεδριάσεως της Δ.Ε.Παρνασσού  σήμερα την 16ην  του 

μηνός  Δεκεμβρίου   του έτους 2016   ημέρα Παρασκευή   και ώρα 10.00π.μ, ύστερα από την 

με αριθμό 10/12-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

μέλος του Συμβουλίου χωριστά, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) και δημοσιοποιήθηκε με ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Κοινότητας Πολυδρόσου και της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, συνήλθαν σε Δημόσια 

Συνεδρίαση τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο 

ανωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης. 

Από το σύνολο των τριών (3) Συμβούλων παραβρέθηκαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μουλαράς Αργύρης  

Βαλάσκας Ιωάννης  

Αδαμάκος Αθανάσιος  

 

Επομένως διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 



Για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο ο Δημοτικός Υπάλληλος κ Καλλιμάνης Ευστάθιος 

Παραβρέθηκαν από τους προσκληθέντες: 

 ο Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού κ. Μολιώτης Νικόλαος 

Κατόπιν ο Πρόεδρος, ως εισηγητής του θέματος, είπε:  

Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παρνασσού μας διαβίβασε το αριθμ. 22762/26-9-2016 έγγραφο   του  
με τα σχετικά δικαιολογητικά  του Α,Σ,Διαγόρα Πολυδρόσου , προκειμένου να γνωμοδοτήσουμε 
σχετικά με την παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Πολυδρόσου  για την αγωνιστική περίοδο 
2016-2017  καθώς και για τις ημέρες των προπονήσεων  που θα διεξάγονται στο χώρο του 
γηπέδου Πολυδρόσου (Δευτέρα, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,) ανάλογα με την 
αγωνιστική που  ανακοινώνεται από την ΕΠΣ Φωκίδας. 
Προτείνουμε  να παραχωρηθεί το γήπεδο Πολυδρόσου στον Α.Σ.Πολυδρόσου για την 
αγωνιστική περίοδο 2016-2017   
Ο Ιωάννης Βαλάσκας  και ο κ. Αδαμάκος Αθανάσιος  συμφωνούν  με την πρόταση του 

Προέδρου. 

Το  Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και τις σχετικές  διατάξεις 

του άρθρου 84 παρ.1στ. του   Ν.3852/2010,   

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί να γίνει  η παραχώρηση του Δημοτικού Σταδίου Πολυδρόσου  για την αγωνιστική 
περίοδο 2016-2017  καθώς και για τις ημέρες των προπονήσεων  που θα διεξάγονται στο χώρο 
του γηπέδου Πολυδρόσου (Δευτέρα, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή,) ανάλογα με την 
αγωνιστική που  ανακοινώνεται από την ΕΠΣ Φωκίδας. 
Να σταλεί στο Δήμο Δελφών προκειμένου να μεριμνήσει για την παραχώρηση του Γηπέδου. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Πολύδροσος 16-12-2016 

Ο Πρόεδρος 

Μουλαράς Αργύρης 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

Εισηγούμαστε 

Την παραχώρηση της χρήσης στον Αθλητικό Σύλλογο «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ» των 
Δημοτικών Σταδίων Πολυδρόσου και Γραβιάς, όπως παρακάτω, για τις προπονήσεις 
και τους αγώνες συμμετοχής της ομάδας στο Πρωτάθλημα της ΕΠΣ Φωκίδας για την 
περίοδο 2016 – 2017: 

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ Ημέρες προπόνησης 
Δευτέρα έως Παρασκευή 
Ημέρες αγώνων 
(ανάλογα με πρόγραμμα) 

 
2 ώρες ημερησίως 
 
3 ώρες ημερησίως 

ΓΗΠΕΔΟ ΓΡΑΒΙΑΣ Ως δεύτερη έδρα Ανάλογα με τους αγώνες 

 

Με την υποχρέωση του Συλλόγου της καταβολής του αντιτίμου που αναλογεί στις ώρες 
χρήσης, εντός του πρώτου 5νθημέρου κάθε μήνα ( άρθρο 2 παρ. 6 του Κανονισμού).  

……………………………………………………………………….. 

 

  



 

17. 

Επί αιτήματος κ. Νικολάου και Παντούλας Κατσικούλη σχετικά με την αντ/ση 
πινακίδας σήμανσης οδού στη ΔΚ Άμφισσας.  

(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος) 

 

«…. 
                                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 15 
                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 92/2016 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης/12.12.2016 συνεδρίασης  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 
 ΘΕΜΑ 05ο: Εξέταση αιτήματος του κ. Κατσικούλη Νικολάου και της κ. Κατσικούλη 
Παντούλας σχετικό με την αντικατάσταση πινακίδας σήμανσης οδού, στην Δ.Κ. Άμφισσας της 
Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, 12.12.2016 ημέρα Δεύτερα και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 29419/08.12.2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, 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. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 
3. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος 3. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος 
4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
5. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πέμπτο (05ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
1.Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  

 2.Την από 25.07.2016 αίτηση (που πήρε αριθμ. πρωτ. 18092/26.07.2016 Δήμου 
Δελφών) των κ. Κατσικούλη Νικολάου του Κ. και της κ. Κατσικούλη Παντούλας του Κ., σύμφωνα 
με την οποία αιτούνται την απομάκρυνση του οδοδείκτη με την ονομασία «οδός Δημητρίου 
Κοντογεώργου» και την αντικατάσταση του με την ορθή ονομασία «οδός Ευθυμίου Λ. Ξηρού», 
όπως ορίζεται από την αριθμ. 48/1986 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας.  
 3.Την με αριθμ. 21/75/21.11.2016 απόφαση του Τ.Σ. της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. Νικολάου Κατσικούλη», 
η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2016 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, στην οδό Ρήγα  Κοντορήγα 10, συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από την υπ’ αριθμ.: 
27.696/17.11.2016 πρώτη πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό επίδοσης στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.88 παρ. 1,2 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση 
και γνωμοδότηση αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΒΕΝΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος)        ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  (Αντιπρόεδρος)                                                                                         
ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                      
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΗ 

Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε  o γραμματέας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας  κ. Ιωάννης Πετώνης υπάλληλος του Δήμου Δελφών. Με το πέρας της γνωμοδότησης του θέματος : 



"Γνωμοδότηση επί προμήθειας υλικών για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις της Δ.Κ Άμφισσας 
(με χρήματα από Α.Π.Ε)" ο αντιπρόεδρος της Δ.Κ Άμφισσας Βαϊδάνης Γεώργιος αποχώρησε 
από τη συνεδρίαση.  

Θέμα 2ο  
Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος κ. 
Νικόλαου Κατσικούλη». 

Ο Πρόεδρος ξεκίνησε, διαβάζοντας την αίτηση του κ. Κατσικούλη Νικολάου και της κ. 
Κατσικούλης Πάντιας καθώς και υπ’ αριθ 2036/13-10-2016 της Δ/σης Πολεοδομίας του Δήμου 
Δελφών.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα προσκομιζόμενα στοιχεία προκύπτει ότι το έτος 1986 ελήφθη η υπ’ 
αριθμόν 48/1986 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας για το ανακύψαν ζήτημα. 
Κατόπιν σχετικής διερεύνησης προέκυψε ότι η εν λόγω Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει μέχρι 
σήμερα καθ όσον δεν προέκυψε να έχει διαφοροποιηθεί ή καταργηθεί με νεότερη απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε θετικά στην ικανοποίηση του αιτήματος  των 
παραπάνω δημοτών . 

Οι σύμβουλοι συμφώνησαν με το πρόεδρο της Δ.Κ Άμφισσας.  
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση:  

Αποφασίζει ομόφωνα 
Ότι με δεδομένο ότι υπάρχει σε ισχύ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας και πιο 
συγκεκριμένα η υπ’ αριθμόν 48/1986 θα πρέπει να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση με 
την απομάκρυνση της πινακίδας με την εσφαλμένη ονομασία Οδός  Δημ. Κοντογεώργιου στο 
συγκεκριμένο σημείο και με την αντικατάστασή της με νέα η οποία θα φέρει την ονομασία " Οδός 
Ευθυμίου Λ. Ξηρού" σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Άμφισσας.  

Αριθμός απόφασης75 /2016 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται:   …» 

 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών την εφαρμογή της ισχύουσας με 
αριθμ. 48/1986 απόφασης του π. Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας, και την αντικατάσταση 
πινακίδας σήμανσης οδού στην Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών με την 
ονομασία «οδός Δημητρίου Κοντογεώργου» σε «οδός Ευθυμίου Λ. Ξηρού», που είναι το ορθό 
σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του π. Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας.  

2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 92/12.12.2016. 

……………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 


