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------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων ένταξης της  Πράξης «Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 
Ελλάδα 2014-2020».  (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης 
Προγραμματισμού). 

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας  Δήμου 
Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Τ.Κ. Προσηλίου. (Εισηγήτρια: 
κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 

4. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης-παραλαβής δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. 
Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 

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

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

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

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

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

10. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87). 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 

11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος 
Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 

12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ  ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 

13. Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού (αρνητικού) του έργου 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 
προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 

14. Λήψη νέας απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S & B  Νησί 
Κουμπούλοι Άμφισσα). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

15. Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής  κ. Δήμαρχος). 

16. Λήψη απόφασης για: α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών 
αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 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 παροχής 
υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών και γ) 
Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Δελφών. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διεξαξωγή του 2ου Δελφικού Οικονομικού Forum. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

19. Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. 
Δεσφίνας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων» από το Κληροδότημα Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, 
Αντιδήμαρχος).  

20. Έγκριση Κανονισμού Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. 
Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος) 

21. Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου και αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. 
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

22. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Δελφών στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. (Εισηγητής: κ. 
Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος). 

23. Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δελφών για το έτος 2017. 
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος). 

24. Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης σύστασης Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-
Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος). 



1. 

Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων ένταξης της  Πράξης «Κέντρο Κοινότητας 

Δήμου Δελφών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά 

Ελλάδα 2014-2020».   

(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1. Την αριθ.πρωτ. 391/25-1-2017(ΑΔΑ:685Κ7ΛΗ-ΦΟΣ) Απόφαση του περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας που αφορά την ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  »   με κωδικό  ΟΠΣ 5002169 & στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο)»του Ε.Π.  «Στερεά Ελλάδα» 

2. Το γεγονός ότι δικαιούχος της πράξης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ με κωδικό 40148104 
3. Το γεγονός ότι η διάρκεια χρηματοδότησης της  πράξης  είναι τρία έτη με ημερομηνία 

έναρξης στις 30-03-2017 και ημερομηνία λήξης στις 29-03-2020 . 
4. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της πράξης εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

του στρατηγικού σχεδιασμού της ελληνικής πολιτείας και της περιφέρειας στερεάς 
Ελλάδας ειδικότερα για την δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού (ΕΜ) που 
συντονίζει τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης ,παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή 
τους ,προσδιορίζει τις προτεραιότητες με βάση τις εκάστοτε ανάγκες , ώστε να ενισχύει 
την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας ο 
Δήμος Δελφών προχώρησε στην δημιουργία Δομής Κέντρο Κοινότητας. Ο στόχος είναι 
η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή , εξυπηρέτηση των 
πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 
περιοχή του Δήμου. 

5. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίας που θα παρέχονται από το Κέντρο Κοινότητας ,το οποίο 
θα  εποπτεύεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου είναι οι εξής: 

 Υποδοχή –Ενημέρωση- Υποστήριξη των πολιτών 

 Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές  

 Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων 

6. Το γεγονός ότι δημόσια δαπάνη εγγραφής της πράξης   στο πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ανέρχεται σε 112.320,00 € και περιλαμβάνει τις άμεσες δαπάνες 
προσωπικού καθώς και τις λοιπές δαπάνες υλοποίησης της πράξης. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Α. Να γίνει αποδεκτή η Α.Π.391/25-1-2017(ΑΔΑ: 685Κ7ΛΗ-ΦΟΣ)) Απόφαση του 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά την ένταξη της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   »  με κωδικό  ΟΠΣ 5002169 ,στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας-ΕΚΤ(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα  2014-2020»  της οποίας  η δημόσια δαπάνη 
εγγραφής στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 112.320,00 €  
Β. ο δικαιούχος αναλαμβάνει  να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω  πράξης και 
να τηρήσει τους όρους χρηματοδότησης και υποχρεώσεων σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται 
στην ανωτέρω απόφαση.   
Γ. Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου όπου  απαιτείται 
Δ. Να γίνει συμπλήρωση των πινάκων του τεχνικού προγράμματος όπου  απαιτείται 
  



2. 
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας  Δήμου 
Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
  



3. 
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των καταστημάτων Τ.Κ. Προσηλίου.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας παραθέτουμε την κατωτέρω απόφαση Τ.Σ. Προσηλίου για την εκμίσθωση του 
καταστήματος (πρώην κοινοτικό γραφείο) στον οικισμό Βίνιανη της Τ.Κ.Προσηλίου  και 
παρακαλούμε για την λήψη   απόφασης. 

 
«…ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το Πρακτικό  1/2017   της Τ.Κ. Προσηλίου 
Στο  κατάστημα της τοπικής κοινότητας   σήμερα Δευτέρα  6 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα  17:30 
μ.μ. συνήλθε σε δημόσια συνάντηση, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν.3852/2010  και κατόπιν 
της αριθμ.2135/1-2-2017 πρόσκλησης, η εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Προσηλίου κ. 
Αφροδίτη Παπαδήμα με την γραμματέα, της Τοπικής Κοινότητας κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, 
υπάλληλο του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών και την διακίνηση αλληλογραφίας 
και της ανακοίνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως ακολουθούν: 
Θέματα  ημερήσιας  διάταξης: 
ΘΕΜΑ 1: Εκμίσθωση καταστήματος (πρώην κοινοτικό γραφείο)   στον οικισμό  Βίνιανης 
της Τ.Κ.Προσηλίου 
…………………………………………………………………………………………… 
ΘΕΜΑ 1: Εκμίσθωση καταστήματος (πρώην κοινοτικό γραφείο) στον οικισμό  Βίνιανης 
της Τ.Κ.Προσηλίου 
  
Η εκπρόσωπος της Τ.Κ.Προσηλίου διατύπωσε την γνώμη πως το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν 
το πρώην κοινοτικό γραφείο στον οικισμό Βίνιανης επιφάνειας 41,12 τ.μ. είναι κενό και πρέπει 
να  γίνει δημοπρασία για την εκμίσθωσή του, ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τους 
όρους  της οποίας θα  καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή.  
Η εκπρόσωπος γνωμοδοτεί υπέρ της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του  
καταστήματος ( πρώην κοινοτικό γραφείο) στον οικισμό Βίνιανης της Τ.Κ.Προσηλίου 
Αριθμός απόφασης 1/2017  
…………………………………………………………………………………………. 
  



4. 
Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης-παραλαβής δημοτικών ακινήτων.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & 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’ όλη την 
διάρκεια αυτής, και θα συντάσσει το πρωτόκολλο παράδοσης -παραλαβής των δημοτικών 
ακινήτων στην περίπτωση λύσης αυτής. 
     Η ανωτέρω επιτροπή θα συγκροτείται τον Δεκέμβριο έκαστου έτους  με ισχύ  την επόμενη  
διαχειριστική περίοδο. 

  



5. 
Έγκριση παράτασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος της Δ.Κ. Άμφισσας.  
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων). 
  



6. 
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. 

http://www.gspp.gr/


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. 
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/


7. 
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. 
………………………………………………………………………………………………  



8. 
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) 
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. 
……………………………………………………………………………………… 
  

http://www.gspp.gr/


9. 
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 (113 m3) Β΄Τετραμήνου 2016 
                                   
40 κ.μ. Χ 0,00      =    -----      
40 κ.μ. Χ 0,87     =   34,80 
23 κ.μ. Χ 1,19     =   27,37  
                Σύνολο    62,17                                    
           ΦΠΑ 13%       8,08 
                 Σύνολο   70,25      
Ποσό χρέωσης : 70,25 € 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  70,25 €.       
Ποσό διαγραφής : 358,80 € με ΦΠΑ (82,05 +82,90 +81,11+112,74). 
Ποσό χρέωσης : 70,25 € 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.. 
 
  



10. 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων (άρθρο 15 του Π.Δ/τος 171/87).  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 Έχοντας υπ΄όψη:  
1. Οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 
2. Τα αριθ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526, 

ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19- 09-2012 έγγραφα  
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με 
τη διενέργεια κληρώσεων για τη συγκρότηση επιτροπών 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ»  

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 «μικρά έργα – εργασίες συντήρησης» του 
Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις  σε  θέματα  
έργων  που  εκτελούνται  από  τους Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες 
σχετικές διατάξεις» καθώς και οι διατάξεις της περίπτωσης 67 της παρ.1 του άρθρου 377     
του Ν.4412/2016  

5. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής παραλαβής μικρών έργων σύμφωνα με το άρθρο 15 
του ΠΔ 171/87, διότι η θητεία της προηγούμενης επιτροπής έληξε στο τέλος του 2016 

6. Το από 23/01/2017 πρακτικό κλήρωσης για την ανάδειξη των υπαλλήλων ΔΤΥ που θα 
συμμετέχουν στην εν λόγω επιτροπή. 

7. Το αριθμ. πρωτ. 2378/ 03-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 
Δελφών, με το οποίο ορίζονται οι κληρωθέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν 
στην εν λόγω επιτροπή,  

 
 Παρακαλούμε να συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής μικρών έργων ως εξής: 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ (ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ. ΔΕΛΦΩΝ) 

ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

ΜΙΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΑΧΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕ 
(ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Τ.Υ. Δ. ΔΕΛΦΩΝ) 

ΚΑΡΑΔΗΜΑ-ΝΤΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΚΟΤΣΑΝΟΥ – ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   
 Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά τους θα γίνεται σε 
αντιστοιχία (π.χ. το 1ο τακτικό μέλος θα αναπληρώνεται από το 1ο αναπληρωματικό) και 
πρόεδρος της επιτροπής θα είναι ο 1ος τακτικός τεχνικός υπάλληλος που κληρώθηκε. Η θητεία 
της επιτροπής λήγει στις 31-12-2017. 
  



11. 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου ΕΡΓΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ (ΡΟΜΑ). 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 
  



12. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ  ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΕΡΓΟ: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α.Μ.: 72/2010 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/ξία «ΔΕΝΔΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 431.730,00€ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 241.053,79€ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 44,17% 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 2012ΕΠ05680010 
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (σύμφωνα με τον 4 ο  
εγκεκριμένο  τελ ικό ΑΠΕ) :  

217.328,95€(με ΦΠΑ 23%) 

 
 Με το έργο του θέματος, κατασκευάστηκε στην Μαριολάτα εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης  
από πηγή (ΠΓ2) που βρίσκεται σε υψόμετρο +770,50μ και υδροδοτήθηκε α) νέα δεξαμενή 
(ΔΜ1) σε υψόμετρο +496,30μ. και β) υφιστάμενη δεξαμενή ΠΔ9 σε υψόμετρο +448,0μ. 
Αναλυτικά το δίκτυο κατασκευάστηκε ως εξής : 
•Αγωγός από πηγή ΠΓ2 – ΠΔ11 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής 
πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1370μ. 
•Αγωγός από πηγή ΠΔ11 – ΠΔ12 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς 
ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1215μ. 
•Αγωγός από πηγή ΠΔ12 –ΔΜ1 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς 
ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 875μ. 
•Αγωγός από πηγή ΔΜ1–ΠΔ9 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής 
πίεσης 10atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 690μ. 
Η υπάρχουσα δεξαμενή, στη θέση της ΔΜ1, καταργήθηκε, κυρίως για λόγους υγιεινής και 
κατασκευάστηκε παραπλεύρως σ’ αυτήν καινούρια δεξαμενή (ΔΜ1) ωφέλιμου όγκου 65κ.μ. 
εσωτερικών διαστάσεων 8*3*3μ(Μ*Π*Υ) που τροφοδοτείται από την πηγή  και με τη σειρά της 
εξυπηρετεί το εσωτερικό δίκτυο της Τ.Κ. Μαριολάτας. 
Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 405/29-10-2015 Απόφασης του 
Δ.Σ. Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: ΒΝΦ0Ω9Θ-8ΒΧ), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου 
του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε το από 11-12-2015 πρωτόκολλο 
Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο έλαβε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 
με την αρ. 527/28-12-2015 (ΑΔΑ:7ΡΖΓΩ9Θ-7ΝΒ) απόφασή του. Η επιτροπή παραλαβής 
μετέβη εκ νέου επί τόπου του έργου την 3η Νοεμβρίου 2016 για τον ποιοτικό έλεγχο των 
εργασιών, προκειμένου να διενεργήσει την Οριστική Παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρ. 75 του Ν.3669/2008 και στη συνέχεια υπέγραψε το από 3-11-2016 
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Στο πρωτόκολλο αυτό τα μέλη της Επιτροπής παραλαβής 
κ. Χρήστος Κόκκινος και κ. Γεώργιος Ζαργάνης κατέγραψαν επιπλέον  τις εξής παρατηρήσεις: 
«Α) Στη δεξαμενή παρουσιάζεται διαρροή, παρότι η στάθμη του νερού ήταν πολύ χαμηλή κατά 
την παραλαβή και πρέπει να διερευνηθεί περεταίρω. 
Β) Απαιτείται η επανεπίχωση του σκάμματος του δικτύου κατάντι του τελικού φρεατίου προς 
τη δεξαμενή.  
Γ) Απαιτείται ρύθμιση των φλοτέρ των φρεατίων. 
Επίσης πέρα των ανωτέρω προτείνεται η εξασφάλιση των φρεατίων με προμήθεια και 
τοποθέτηση λουκέτων από το Δήμο Δελφών προς αποφυγή βλαβών και δολιοφθοράς στο 
δίκτυο ύδρευσης.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων 
Οριστικής Παραλαβής. 

 
 

  



13. 
Εξέταση ένστασης της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» κατά του 5ου λογαριασμού (αρνητικού) του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.:    Η από 09-01-2017 ένσταση η οποία έλαβε αριθμ. πρωτ. 457/10-01-2017 
 

        Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής ένστασης , αντίγραφο της οποίας σας 
διαβιβάζουμε , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :  
 
          Σύντομο ιστορικό εργολαβίας :    
          Η ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας συνέταξε το 2009 την υπ’ αριθμ. 111 τεχνική μελέτη του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ –                  ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ                  ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» του Καποδιστριακού Δήμου 
Γραβιάς προϋπολογισμού 512.652,00 ευρώ (με ΦΠΑ).  
          Η δημοπράτηση του έργου έγινε το 2010 και αναδείχθηκε ανάδοχος η Κ/ξια  με την 
επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» με μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 52,11%.  
          Με την υπ’ αριθμ. 983/30-3-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 267.369,87 ευρώ 
(χωρίς ΦΠΑ) ανατέθηκε το έργο στην ανωτέρω κοινοπραξία με συμβατικό χρόνο 
ολοκλήρωσης 150 ημέρες. 
            Για το έργο έχουν εγκριθεί οι ακόλουθοι λογαριασμοί:  

1) 1ος λογαριασμός ποσού 67.459,99 € με ΦΠΑ στις 01/06/10 
2) 2ος λογαριασμός ποσού 86.760,98 € με ΦΠΑ στις 20/09/10  
3) 3ος  λογαριασμός ποσού 166.800,29 € με ΦΠΑ στις 22/12/10  
4) ορθή επανάληψη του 3ου λογαριασμού ποσού 46.195,00€ με ΦΠΑ  στις 

14/08/2014 
5) 4ος λογαριασμός ποσού 33.273,10 € ευρώ (με ΦΠΑ) στις 15/12/2015 
6) 5ος λογαριασμός (αρνητικός) ποσού -127.017,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (21.530,01) και ποινικής ρήτρας (15.778,81) στις 22/12/2016 
      Από τους ανωτέρω λογαριασμούς έχουν πληρωθεί ο 1ος , ο 2ος , ο 3ος ορθή επανάληψη 
και ο 4ος  , (δεν έχει πληρωθεί ο 3ος) και εκκρεμεί η εκκαθάριση του 5ου (αρνητικού) 
λογαριασμού     

                  Για το έργο έχουν εγκριθεί οι ακόλουθοι ΑΠΕ : 

 1ος ΑΠΕ του έργου ποσού 323.406,14 ευρώ με ΦΠΑ, αριθμ. απόφασης έγκρισης 
116/15-12-  2010 Δ.Σ. Δήμου Γραβιάς 

 2ος ΑΠΕ του έργου ποσού 243.313,43 ευρώ με ΦΠΑ ο οποίος περιελάμβανε και νέες 
εργασίες,  αριθμ. απόφασης έγκρισης 207/11-07-2014 Δ.Σ. Δήμου Δελφών  

            Παρατάσεις του έργου :  

 1η παράταση προθεσμίας έως τις 31-01-2011 , χωρίς αναθεώρηση μετά την 30η-
11-2010 , αριθμ. απόφασης 121/15-12-2010 Δ.Σ. Δήμου Γραβιάς  

 
              Στις 13-05-2016 κατατέθηκε στην υπηρεσία καταγγελία για το εν λόγω έργο του κ. 

Δημητρίου Μπάκα και έλαβε αριθμ. πρωτ. 11012/13-05-2016. Επίσης με την υπ’ αριθμ. 
247/2016 (ΑΔΑ: 6Η29Ω9Θ-1ΞΝ) απόφαση του Δ.Σ. λήφθηκε σχετική με την καταγγελία 
απόφαση. 

               Σε συνέχεια της ανωτέρω καταγγελίας με το υπ΄ αριθμ. 12827/31-5-16 έγγραφο της 
υπηρεσίας συστήθηκε επιτροπή επανελέγχου των επιμετρήσεων του έργου η οποία 
κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο. Στις 03-06-2016 απεστάλη η υπ’ αριθμ. 13279/03-06-2016 
πρόσκληση για επιτόπου αυτοψία στο έργο στις 17-06-2016, η οποία κοινοποιήθηκε και 
στον ανάδοχο, ο οποίος ανταποκρίθηκε και παρέστη σε αυτή. Με τα υπ’ αριθμ. 27990/21-
11-2016 και 29669/12-12-2016 υπηρεσιακά σημειώματα της επιτροπής επανελέγχου 
των επιμετρήσεων του έργου υποβλήθηκαν οι επιμετρήσεις που πραγματοποίησε η 
επιτροπή στον προϊστάμενο της ΔΤΥ . Με το υπ’ αριθμ. 28478/25-11-2016 υπηρεσιακό 
σημείωμα του προϊσταμένου της ΔΤΥ προς τους επιβλέποντες του έργου διαβιβάστηκαν 



οι επιμετρήσεις της επιτροπής επανελέγχου για την σύνταξη λογαριασμού σύμφωνα με 
τις ποσότητες της επιτροπής επανελέγχου. Επίσης, εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε με 
αποδεικτικό παραλαβής στην ανάδοχο κ/ξια η υπ’ αριθμ. 29327/07-12-2016 απόφαση 
επιβολής ποινικών ρητρών για το έργο, λόγω παραβίασης της προθεσμίας κατασκευής 
του έργου. Η ανωτέρω απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών και το υπ’ αριθμ. 29669/12-
12-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της επιτροπής επανελέγχου διαβιβάστηκαν με το υπ’ 
αριθμ. 29708/12-12-2016 υπηρεσιακό σημείωμα στους επιβλέποντες του έργου 
προκειμένου να ληφθούν υπ’ όψη στον υπό σύνταξη λογαριασμό. Η ανωτέρω 29327/07-
12-2016 απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών παρελήφθη από  τον ανάδοχο στις 15-12-
2016 σύμφωνα με το αποδεικτικό παραλαβής των ΕΛΤΑ.  

                Με το υπ’ αριθμ. 30747/22-12-2016 έγγραφο διαβιβάστηκε στην ανάδοχο 
κοινοπραξία ο 5ος (αρνητικός) λογαριασμός του έργου , η επιμέτρηση της επιτροπής 
επανελέγχου και το ΠΠΑΕ που συνοδεύει τον 5ο λογαριασμό, τα οποία  παρελήφθησαν 
από την ανάδοχο κοινοπραξία στις 27-12-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8982Ε’ 
έκθεση επίδοσης  δικαστικού επιμελητή.   

                Κατά του ανωτέρω 5ου (αρνητικού) λογαριασμού υποβλήθηκε η από 09-01-
2017 ένσταση η οποία έλαβε αριθμό πρωτ. 457/10-01-2017 ενώπιον του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δελφών δια της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

                 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : 

 
      Ο 5ος (αρνητικός) λογαριασμός διαβιβάστηκε στην ανάδοχο κοινοπραξία με το υπ’ 
αριθμ.  30747/22-12-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας και παρελήφθη από αυτή στις 
27-12-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8982Ε’ έκθεση επίδοσης  δικαστικού επιμελητή. 
Δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3669/08 
τεκμαίρεται εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης δηλαδή έως τις 11-01-
2017. Η ένσταση έλαβε αριθμ. πρωτ. 457/10-01-2017 , είναι εμπρόθεσμη και δύναται να 
εξεταστεί .  
       

        1ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΡΗΤΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ  

        Από τους πέντε εγκεκριμένους λογαριασμούς από την υπηρεσία, ήτοι : 1ος 
λογαριασμός ποσού 67.459,99 € με ΦΠΑ στις 01/06/10 , 2ος λογαριασμός ποσού 
86.760,98 € με ΦΠΑ στις 20/09/10 , 3ος  λογαριασμός ποσού 166.800,29 € με ΦΠΑ στις 
22/12/10 , ορθή επανάληψη του 3ου λογαριασμού ποσού 46.195,00€ με ΦΠΑ  στις 
14/08/2014 , 4ος λογαριασμός ποσού 33.273,10 € ευρώ (με ΦΠΑ) στις 15/12/2015 έχουν 
πληρωθεί στην ανάδοχο κ/ξια ο 1ος , 2ος , 3ος ορθή επανάληψη και ο 4ος λογαριασμός. Ο 
τρίτος λογαριασμός που δεν πληρώθηκε εγκρίθηκε στις 22/12/2010 και διορθώθηκε με την 
ορθή επανάληψη αυτού στις 14/08/2014 διορθώνοντας τις ποσότητες που πιστοποιούνται 
, χωρίς να προβληθεί κάποια αντίρρηση από την ανάδοχο κοινοπραξία και εκταμιεύοντας 
το εργολαβικό αντάλλαγμα αυτού. 
        Ο έκτος λογαριασμός (5ος-αρνητικός) ποσού -127.017,20 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένων ποινικών ρητρών και ΦΠΑ , με ημερομηνία έγκρισης 22/12/2016 
συντάχθηκε από την υπηρεσία μας και κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο κ/ξια μετά από έλεγχο 
των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών συνέπεια της καταγγελίας του κ. Δημητρίου 
Μπάκα. Κατά τον έλεγχο αυτό η ανάδοχος κ/ξια παρέστη στην επιτόπου αυτοψία που 
πραγματοποιήθηκε στο έργο στις 17-06-2016 δίνοντας διευκρινήσεις για την κατασκευή 
του έργου οι οποίες αποτυπώθηκαν στο υπ’ αριθμ. 27990/21-11-2016 υπηρεσιακό 
σημείωμα της επιτροπής επανελέγχου των επιμετρήσεων. Κατά την ανωτέρω αυτοψία δεν 
τέθηκε από την ανάδοχο κ/ξια θέμα νομιμότητας της διαδικασίας και πρέπει να σημειωθεί 
ότι κατά την διαλογική συζήτηση που έλαβε χώρα στον χώρο του έργου η ανάδοχος κ/ξια 
αποδέχτηκε την μη εκτέλεση εργασιών που έχουν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες 
πιστοποιήσεις ακόμα και στην ορθή επανάληψη του 3ου λογαριασμού μιας και κατά τον τότε 
έλεγχο , εργασίες που η ανάδοχος κ/ξια βεβαίωνε ότι έχουν εκτελεστεί στην παρούσα φάση 
αποδέχεται την μη εκτέλεση αυτών. 
       Συνέπεια της ανωτέρω διαδικασίας και προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα 
του Δήμου η υπηρεσία μας προέβη στην  σύνταξη του 5ου (αρνητικού) λογαρισμού. 
       Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι  η υπηρεσία μας σε κανένα σημείο δεν έκανε 
παράνομες ενέργειες παραβιάζοντας την αρχή της  χρηστής διοίκησης και της 
προστατευτέας εμπιστοσύνης του διοικούμενου μιας και οι ποσότητες που περιλήφθηκαν 



στον επίμαχο λογαριασμό προέκυψαν μετά από διευκρινήσεις που χορηγήθηκαν από την 
ανάδοχο κ/ξια στα θέματα που θίγονται στην καταγγελία του κ. Δήμητρίου Μπάκα . 
Αντιθέτως, παραβίαση της χρηστής διοίκησης θα είχαμε αν η υπηρεσία μας αδρανούσε 
μετά τις ομολογίες της αναδόχου κ/ξιας περί μη εκτέλεσης εργασιών που έχουν 
συμπεριληφθεί σε πιστοποιήσεις και δεν λάμβανε τα κατάλληλα  μέτρα για την προστασία 
του δημοσίου χρήματος και των συμφερόντων του Δήμου.     
  
    2ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΡΗΤΩΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
   
   Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 3 του Ν.3669/08 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου 134 του Ν. 4070/12 «Μετά τη λήξη κάθε μήνα ή άλλης χρονικής περιόδου που 
ορίζει η σύμβαση για τις τμηματικές πληρωμές, ο ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό των 
ποσών από εργασίες που εκτελέσθηκαν, τα οποία οφείλονται σ' αυτόν. Οι λογαριασμοί 
αυτοί στηρίζονται στις επιμετρήσεις των εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής 
αφανών εργασιών. Απαγορεύεται να περιλαμβάνονται στο λογαριασμό εργασίες που δεν 
έχουν επιμετρηθεί. …» 
  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 2 του Ν. 3669/08 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 3 του άρθρου 186 του Ν. 4070/12 «Η επιμέτρηση περιλαμβάνει για κάθε εργασία 
συνοπτική περιγραφή της με ένδειξη του αντίστοιχου άρθρου του τιμολογίου ή των 
πρωτοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών που εκτελέσθηκαν και τα 
αναγκαία γι' αυτό επιμετρητικά σχέδια, στοιχεία και διαγράμματα, με βάση τα στοιχεία 
απευθείας καταμέτρησης των εργασιών ή των πρωτοκόλλων της παραγράφου 3. 
Οι επιμετρήσεις, συνοδευόμενες από τα αναγκαία επιμετρητικά στοιχεία και σχέδια, σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υποβάλλονται, από τον ανάδοχο στη διευθύνουσα 
υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ημέρες μετά το τέλος του επομένου της εκτελέσεώς 
τους μηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν με την ένδειξη «όπως συντάχθηκαν από τον 
ανάδοχο».  
    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι λογαριασμοί βασίζονται σε επιμετρήσεις των 
εργασιών και στα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και όχι στις συνοπτικές 
επιμετρήσεις οι οποίες συνοδεύουν τους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7 
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 134 του Ν. 4070/12 «Οι 
λογαριασμοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωμή συνοδεύονται 
μόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν από την 
αρχή του έργου,» 
    Από τον φάκελο του έργου , όπως αυτός επανασυστάθηκε από την υπηρεσία μας , 
προκύπτει ότι για κανένα από τους προηγούμενους λογαριασμούς (1ο , 2ο , 3ο , ορθή 
επανάληψη 3ου , 4ο) δεν έχει εγκριθεί ΠΠΑΕ . Η από Δεκέμβριος του 2010 επιμέτρηση 
περιλαμβάνει ποσότητες εργασιών οι οποίες δεν καλύπτουν το σύνολο των ποσοτήτων 
που πιστοποιούνται με τον 3ο λογαριασμό μιας και ο 1ος και 2ος λογαριασμός είναι 
προγενέστεροι της ανωτέρω επιμέτρησης και στην επιμέτρηση αυτή περιλαμβάνονται 
επιπλέον εργασίες (κυρίως αφανείς) οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί σε ΑΠΕ και 
ΠΚΝΤΜΕ. Με την ορθή επανάληψη του 3ου λογαριασμού έγινε μείωση του οικονομικού 
αντικειμένου του έργου σε σχέση με τον 3ο λογαριασμό μετά από έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε από τους επιβλέποντες που κλήθηκαν να ολοκληρώσουν την 
εργολαβία και οι ποσότητες που περιλαμβάνει αυτός δεν αμφισβητήθηκαν από την 
ανάδοχο κ/ξια, ανεξαρτήτως αν αυτοί δεν υπέγραψαν τον λογαριασμό αποδέχθηκαν όμως 
το τίμημα αυτού, εκταμιεύοντας το αναλογούν ποσό.  
      Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ανάδοχος κ/ξια δεν είχε ανταποκριθεί στις 
συμβατικές της υποχρεώσεις περί σύνταξης επιμετρήσεων και κατά την εξέλιξη του έργου 
και των πιστοποιήσεων αποδέχθηκε μεταβολές στις επιμετρήσεις που περιλαμβάνονταν 
σε εγκεκριμένους λογαριασμούς χωρίς να υποβάλει καμία ένσταση. Πέραν τούτου, οι 
ποσότητες που περιλήφθηκαν στον 5ο λογαριασμό προέκυψαν από την επιμέτρηση που 
πραγματοποίησε η επιτροπή επανελέγχου βασιζόμενη στην αποδοχή της αναδόχου κ/ξιας 
περί μη εκτέλεσης εργασιών που έχουν πληρωθεί με προγενέστερους λογαριασμούς. 
Συνεπώς η αποδοχή της αναδόχου κ/ξιας περί μη εκτέλεσης πιστοποιημένων εργασιών 
επιδρά στην επιμέτρησή τους και στην αποζημίωση αυτών, η οποία αποτυπώνεται στον 
5ο λογαριασμό με τελικό αποτέλεσμα αυτός να είναι αρνητικός και η ανάδοχος κ/ξια να 
πρέπει προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος να επιστρέψει το παρανόμως 
καταβληθέν τίμημα για εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί.       



 
3ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ   
 
     Όπως έχει αναπτυχθεί ανωτέρω , οι συνοπτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τους 4 
πρώτους λογαριασμούς δεν αποτελούν τις αναλυτικές επιμετρήσεις σύμφωνα με τις 
οποίες συντάσσονται οι λογαριασμοί. Η αναλυτική επιμέτρηση που συνοδεύει τον επίμαχο 
λογαριασμό βασίζεται σε στοιχεία που λήφθηκαν επιτόπου στο έργο μετά από αποδοχή 
της αναδόχου κ/ξιας περί μη εκτέλεσης εργασιών και βάσει αυτών συντάχθηκε και το 
πρώτο ΠΠΑΕ για το έργο αυτό. Για το έργο υπάρχει μία επιμέτρηση με ημερομηνία  
Δεκέμβριος του 2010 στην οποία δεν αναφέρεται ποιο λογαριασμό συνοδεύει και μια 
επιμέτρηση με ημερομηνία Δεκέμβριος του 2015 που αφορά την επιμέτρηση των 
κιγκλιδωμάτων περίφραξης, τις οποίες έχει υποβάλει η ανάδοχος κ/ξια και έχουν εγκριθεί. 
Στις ανωτέρω επιμετρήσεις δεν περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών που έχουν 
συμπεριληφθεί σε λογαριασμούς και ως εκ τούτου δεν δύναται να επικαλείται η ανάδοχος 
κ/ξια παράνομη ανάκληση ανύπαρκτων επιμετρήσεων.   
 
4ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΠΑΕ    
 
      Η ενιστάμενη κ/ξια επικαλείται παρανομία μιας και δεν προβλέπεται από την 
νομοθεσία η αναλυτική επιμέτρηση και το ΠΠΑΕ της επιτροπής επανελέγχου.  
      Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διαδικασία ελέγχου της καταγγελίας του κ. Δημητρίου 
Μπάκα ζητήσαμε εγγράφως στοιχεία από την ανάδοχο κ/ξια του έργου για την εκτέλεση 
των αμφισβητούμενων εργασιών. Η απάντηση της αναδόχου κ/ξιας με το από 31-05-2016 
έγγραφό της , που έλαβε αριθμ. πρωτ. 12930/1-6-2016 , ήταν ότι δεν έχει στοιχεία να 
προσκομίσει.  
      Απορίας άξιο είναι η αμφισβήτηση του έργου της επιτροπής επανελέγχου, όταν η ίδια 
η ανάδοχος κ/ξια αποδέχθηκε την μη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που 
περιλαμβάνονται σε προγενέστερους λογαρισμούς και έχουν πληρωθεί και δεν 
προσκομίζει κανένα στοιχείο περί απόδειξης του αντιθέτου.  
      Όσον αφορά η νομιμότητα της επιτροπής επανελέγχου των επιμετρήσεων δεν 
προσβλήθηκε σε κανένα στάδιο της διαδικασίας ελέγχου από την ανάδοχο κοινοπραξία , 
παρότι της είχε κοινοποιηθεί νομίμως η σύσταση της επιτροπής και το έργο αυτής με το 
υπ’ αριθμ. 12827/31-5-16 έγγραφο της υπηρεσίας μας και συμμετείχαν στην αυτοψία της 
17-06-2016 μετά την υπ’ αριθμ. 13279/03-06-2016 πρόσκλησή μας.  
 
5ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ     
 
      Η κοινοπραξία ενίσταται γιατί δεν έχουν συμπεριληφθεί στον λογαριασμό οι ακόλουθες 
εργασίες :  

Άρθρο Ποσότητα 
επιτροπής 

επανελέγχου 

Ποσότητα 
διεκδικούμενη 

από Κ/ξια   

Ποσότητα 
λογαριασμού 

Τιμή μονάδας 

1.6 168,12μ3 168,12μ3 22,69μ3 99,30 

1.10 82,77μ2 82,77μ2 80,72μ2 207,00 

1.15 44,80μ2 44,80μ2 43,95μ2 35,80 

1.16 172,36μ2 172,36μ2 170,73μ2 37,10 

1.17 107,40μ 107,42μ 105,72μ 4,10 

1.18 172,36μ2 172,36μ2 170,73μ2 18,70 

1.20 13,12μ2 13,12μ2 9,63μ2 132,00 

ΝΤ 17 70,00μ2 70,00μ2 60,00μ2 20,80 

 
  Με την ανωτέρω ένσταση της η κοινοπραξία διεκδικεί να συμπεριληφθούν στο 
λογαριασμό οι ποσότητες που επιμετρήθηκαν από την επιτροπή επανελέγχου για τα 
ανωτέρω άρθρα (με μικρή διαφοροποίηση στο Α.Τ. 1.17)) ενώ έως τώρα με τους ανωτέρω 
λόγους ένστασης ακύρωναν τόσο τις επιμετρήσεις αυτές όσο και την νομιμότητα της 
σύστασης της επιτροπής.  
  Κατά την σύνταξη του επίμαχου λογαριασμού λήφθηκαν υπόψη οι ποσότητες της 
επιτροπής επανελέγχου και οι εγκεκριμένες ποσότητες των αντίστοιχων άρθρων. Η 
ποσότητα προς πιστοποίηση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την εγκεκριμένη 



ποσότητα που προβλέπεται στην μελέτη ή σε εγκεκριμένο ΑΠΕ. Για το λόγο αυτό οι 
ποσότητες που περιλήφθηκαν στον λογαριασμό ήταν οι εγκεκριμένες από την μελέτη και 
τον ΑΠΕ.  
 
Επίσης με την ένστασή της η κοινοπραξία διεκδικεί να πληρωθεί τις ακόλουθες εργασίες :  
1. Κατασκευή βόθρου  
Η εργασία αυτή κατά την αυτοψία της επιτροπής επανελέγχου υποδείχθηκε από την 
κοινοπραξία , καταγράφηκε στην έκθεση της επιτροπής η θέση της κοινοπραξίας , χωρίς 
να καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η ακριβής θέση του βόθρου και δεν συμπεριλήφθηκε 
στον λογαριασμό μιας και δεν υπήρχαν εγκεκριμένες ποσότητες. 
2. Καθαίρεση ψευδοροφής με πηχάκια και επιχρίσματα  ορόφου κτιρίου 
Η εργασία δεν υποδείχθηκε κατά την κοινή αυτοψία της επιτροπής επανελέγχου με την 
κοινοπραξία στις 17-06-2016 και δεν επιμετρήθηκε  
3. Καθαίρεση ξύλινης στέγης με κεραμίδια και κατασκευή νέας με επιστέγαση λαμαρίνας 
στο χώρο W.C. - καυστήρα  
Η εργασία δεν υποδείχθηκε κατά την κοινή αυτοψία της επιτροπής επανελέγχου με την 
κοινοπραξία στις 17-06-2016 και δεν επιμετρήθηκε  
4. Κατασκευή ψευδοροφής με νευρομετάλ και επίχρισμα στον χώρο απόληξης 
κλιμακοστασίου  
Η εργασία δεν υποδείχθηκε κατά την κοινή αυτοψία της επιτροπής επανελέγχου με την 
κοινοπραξία στις 17-06-2016 και δεν επιμετρήθηκε  
5. Ηλεκτροστατική βαφή αλουμινίων κουφωμάτων  
Στο Α.Τ. 1.10 Υαλοστάσια αλουμινίου δεν γίνεται αναφορά στο χρώμα του αλουμινίου που 
θα χρησιμοποιηθεί ούτε αναφέρεται πρόσθετη αποζημίωση για το χρώμα που θα έχει το 
προφίλ αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθεί. Ως εκ τούτου δεν δύναται να αποζημιωθεί 
ιδιαιτέρως με πρόσθετη τιμή το χρώμα του αλουμινίου και περιλαμβάνεται στο άρθρο του 
τιμολογίου.  
6. Κατασκευή διακοσμητικών στοιχείων περιμετρικά του κτιρίου σε ύψος 5 και 9 μ.  
Η εργασία αυτή έχει περιληφθεί στα άρθρο Α.Τ. 1.13 μιας και αποτελεί εργασία 
κατασκευής λωρίδας επιχρίσματος πλάτους 1,10μ. και 0,85μ. και δεν αποτελεί κατασκευή 
διακοσμητικού στοιχείου πλάτους 10 εκατ. 
7. Σιδηροί οπλισμοί σενάλ – πλάκα βόθρου – τοιχεία περίφραξης κ.λ.π. κατά προσέγγιση 
1.000 Kgr 
 Η υπηρεσία δεν μπορεί να επιμετρήσει κατά προσέγγιση ποσότητες , πόσω μάλλον όταν 
έχουν ζητηθεί στοιχεία από την κοινοπραξία για την επιβοήθηση του έργου της και δεν 
υποβλήθηκε τίποτα. Ως εκ τούτου δεν δύναται να καταμετρηθούν ποσότητες αφανών 
εργασιών χωρίς στοιχεία. 
8. Απολογιστική εργασία αποξήλωσης καυστήρα και σωληνώσεων, μεταφορά σε νέα θέση 
, επέκταση σωληνώσεων και ειδικά τεμάχια , νέο δοχείο πετρελαίου , καπνοδόχος και 
εγκατάσταση 
Η ανωτέρω εργασία δεν αναφέρθηκε κατά την κοινή αυτοψία με την ανάδοχο κ/ξια και δεν 
περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένους ΑΠΕ που έχουν συνταχθεί στο παρελθόν. 
9. & 10. Σκελετός από ξυλεία 5Χ5 στερέωσης με ούπα και βίδες σε πλάκα σκυροδέματος 
, για την τοποθέτηση του ξυλίνου ραμποτέ του ισογείου χώρου. &  
Σκελετός από ξυλεία 5Χ5 στερεωμένος σε ξύλινα δοκάρια για την στερέωση ραμποτέ 
ορόφου 
Η εργασία έχει περιληφθεί στο άρθρο Α.Τ. ΝΤ 16 σύμφωνα με αυτά που υποδείχθηκαν 
από την κοινοπραξία στην αυτοψία της 17ης-06-2016.  
  
Πρέπει να σημειωθεί για άλλη μια φορά ότι κανένα επίσημο στοιχείο δεν προσκόμισε η 
κοινοπραξία κατά την αυτοψία ώστε να διευκολύνει το έργο της επιτροπής.  
    
6ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΝΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ      
 
      Η με αριθμ. πρωτ. 29327/7-12-16 (ΑΔΑ: 6ΥΦ0Ω9Θ-Θ3Ι) απόφαση επιβολής των 
ποινικών ρητρών κοινοποιήθηκε νομίμως στην κοινοπραξία με απόδειξη παραλαβής και 
παρελήφθη στις 15-12-2016 από την κοινοπραξία σύμφωνα με το αποδεικτικό των ΕΛΤΑ 
(RE520523141GR). Η ένσταση κατά της πράξης αυτής είναι εκπρόθεσμη σύμφωνα με το 
άρθρο 76 του Ν. 3669/08 και απορρίπτεται.  
  



7ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΑΓΗΣ       
 

     Σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Ν. 3669/08 όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ. 2 
του άρθρου 135 του Ν. 4070/12 «Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων μέχρι την οριστική 
παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον 
ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. «Με την ειδική 
διαταγή προσδιορίζονται τα ελαττώματα, καθορίζεται αν είναι ουσιώδη, επουσιώδη ή και 
επικίνδυνα και τάσσεται εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους». Στην αποκατάσταση 
μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, 
αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί 
δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του 
αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να 
περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.» 

  Στον αρνητικό λογαριασμό δεν περιλαμβάνεται περικοπή σε εργασίες εξαιτίας 
ελαττωματικής κατασκευής , αλλά έχουν μηδενιστεί οι εργασίες που δεν εκτελέστηκαν καθόλου 
και έχουν συμπεριληφθεί οι ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν πραγματικά , 
μειώνοντας τις ποσότητες που είχαν περιληφθεί σε προγενέστερους λογαριασμούς και δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

          
8ος ΛΟΓΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
 
     Σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 3 του Ν 4070/12 «Όταν συντρέχει περίπτωση σύνταξης 
αρνητικού λογαριασμού, αυτός μπορεί να συνταχθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία και το 
ποσό του πρέπει να καταβληθεί από τον ανάδοχο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση 
του λογαριασμού σε αυτόν, άλλως καταπίπτει αναλόγως σε βάρος του η εγγυητική 
επιστολή. Αν ασκηθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής» 
     Με το υπ’ αριθμ. 30747/22-12-16 έγγραφό μας κοινοποιήθηκε στην ανάδοχο 
κοινοπραξία ο 5ος (αρνητικός) λογαριασμός στον οποίο μνημονεύεται η ανωτέρω 
νομοθεσία. Η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής γίνεται αν δεν καταβάλει ο ανάδοχος 
το ποσό που προκύπτει εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα. Η διαδικασία 
αναστέλλεται αν υποβληθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού , πράγμα το οποίο 
και έγινε με την εξεταζόμενη ένσταση της κοινοπραξίας.  
       Επίσης με την ένστασή της η κοινοπραξία ζητά τον συμψηφισμό της απαίτησης του 
αρνητικού λογαριασμού με τις υπερσυμβατικές εργασίες που έχει εκτελέσει.  

       Σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 3 του Ν. 3669/08 «Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες 
εργασίες», «Με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών (απρόβλεπτα) που περιλαμβάνονται στην 
αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών 
ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου, καθώς και από 
προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της 
κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, 
παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του 
έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή 
όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική 
σύμβαση.»  Επίσης, στο άρθρο 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08 αναφέρεται ότι «Οι συμβατικές 
ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η 
δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων 
εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: α) 
Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση. β) i) Δεν τροποποιείται το 
«βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των Κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της 
προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε 
να καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, ii) δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα 
και λειτουργικότητα του έργου και iii) δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που 
δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.» 
        Στο έργο δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 56 του Ν. 3669/08 «Επείγουσες 
πρόσθετες εργασίες» και δεν έχει δοθεί σχετική εντολή για εκτέλεση τέτοιων εργασιών μετά 
από έγκριση της Προϊσταμένης Αρχής.   



        Από τα ανωτέρω κρίνουμε ότι δύναται να συνταχθεί Τακτοποιητικός ΑΠΕ στον οποίο θα 
συμπεριληφθούν αποκλειστικά και μόνο αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών , 
όπως αυτές προέκυψαν από την επιμέτρηση της επιτροπής επανελέγχου . Διευκρινίζεται δε ότι 
η κείμενη νομοθεσία δεν δίνει την δυνατότητα στον Τακτοποιητικό ΑΠΕ να συμπεριληφθούν 
εργασίες που κατασκευάστηκαν από την ανάδοχο κοινοπραξία χωρίς προηγούμενη εντολή της 
υπηρεσίας , τη στιγμή μάλιστα που αυτές εκτελέστηκαν πριν την σύνταξη και έγκριση του 1ου 
και 2ου ΑΠΕ και δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτούς , πόσο μάλλον όταν η φύση τους τροποποιεί 
το  αρχικό σχέδιο και τις προδιαγραφές των συμβατικών τευχών.   
 

 
ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ : 

 
          Την απόρριψη της ένστασης στο σύνολό της . 
           Πέραν τούτου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δύναται να 
συνταχθεί Τακτοποιητικός ΑΠΕ στον οποίο θα συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων 
εγκεκριμένων εργασιών , μετά από λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο , 
διαδικασία η οποία δεν επηρεάζει την εκκαθάριση του  5ου (αρνητικού) λογαριασμού.    

   
  

  



14. 
Λήψη νέας απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S & B  Νησί 
Κουμπούλοι Άμφισσα).  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Μετά το αριθ. πρωτ. 3240/226581/2016/25.01.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας – Τμ. Διοικ/κού – Οικ/κού, επανέρχεται η ανωτέρω απόφαση 

(αριθ. 496/12.12.2016 – ΑΔΑ: Ω0Ρ7Ω9Θ-ΧΡΑ), προκειμένου να έχει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 191 παρ. 1 του 

Ν.3463/2006.  



15. 
Έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας.  
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής  κ. Δήμαρχος). 
 

“…..                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 02 
                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 04/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 02ης/01.02.2017 συνεδρίασης  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 
 ΘΕΜΑ 02ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της κυκλοφοριακής 
μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 
 
 Στην Άμφισσα σήμερα, 01.02.2017 ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1659/27.01.2017 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 επτά (07) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Κουμπλή Ελένη, Μέλος 
3. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος   
4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος   
7. Σεγδίτσα-Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 
 Στην συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκε ο Δήμαρχος 
Δελφών, κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος κι ο κ. Ιωσηφίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος 
Δ.Ε. Άμφισσας, Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΛΦΩΝ». 
 

Ο κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών 
εισηγούμενος το δεύτερο (02ο) 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 μελέτη του μελέτη κ. Ιωάννη Λίγκα (που πήρε αριθμ. πρωτ. 16596/07.07.2016 
του Δήμου Δελφών) με τα δυο (02) σενάρια που έχει καταθέσει και την Τεχνική Έκθεση που 
την συνοδεύει.  
 3.Την από 12.01.2017 εισήγηση (που πήρε αριθμ. πρωτ. 807/16.01.2017 του Δήμου 
Δελφών) του ίδιου μελετητή επί των προτάσεων που κατατέθηκαν στο στάδιο της 
Διαβούλευσης.  
 4.Την με αριθμ. 807/23.01.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών. 
 5.Την με αριθμ. 02/03/29.01.2017 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Άμφισσας της 
Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου 
κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας», η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2017 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 29 Ιανουαρίου  2017 ημέρα Κυριακή   και ώρα 10:00 στην αίθουσα του Δήμου 

Δελφών στη πλατεία Κεχαγιά , συνήλθε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας μετά από την υπ’ αριθμ.: 
1364/24.01.2017 τακτική 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  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΪΔΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
 ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                            
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                              

Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε ο γραμματέας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας Δέσποινα Κραββαρίτη  ,  υπάλληλος του Δήμου Δελφών.  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1) Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ Άμφισσας. 
       
Θέμα 1ο  
  
Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  Επί Εγκρίσεως  κυκλοφοριακής μελέτης του 
ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ Άμφισσας. 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, κ. Νικόλαος Βενετσάνης, 
εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, πρότεινε την αποδοχή του Σεναρίου 1 της 
μελέτης. 
Επιπλέον πρότεινε την αποδοχή της από 12.01.2017 εισήγησης του μελετητή κ. Ιωάννη Λίγκα 
και της αντίστοιχης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, με την οποία 
γίνονται αποδεκτές ορισμένες αλλαγές στο σενάριο 1 της μελέτης με βάση προτάσεις και 
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν κατά τη φάση της διαβούλευσης. 
Πέραν των συγκεκριμένων αλλαγών, που αποτυπώνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο 
εισήγησης που ετοίμασε προς τούτο ο μελετητής, κ. Ιωάννης Λίγκας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Άμφισσας πρότεινε επιπλέον να συμπεριληφθούν στην τελική εισήγηση που θα υιοθετήσει η 
Ε.Π.Ζ. τρεις τροποποιήσεις, ήτοι: α) Να μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι σε τρεις σειρές στο 
τελευταίο τμήμα της Λεωφόρου Σαλώνων (μεταξύ πλατείας Ησαΐα και οδού Γιδογιάννου), αλλά 
μόνο σε μία σειρά προς το δυτικό πεζοδρόμιο, όπως διαμορφώνεται και η υπόλοιπη λεωφόρος 
Σαλώνων και σε ίδια απόσταση από το πεζοδρόμιο αυτό, όπως και στον υπόλοιπο δρόμο, β) 
Να μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι στην οδό Γιδογιάννου απέναντι από την Εισαγγελία, για 
αισθητικούς λόγους και εκτιμώντας ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα στην κυκλοφορία και γ) Να 
διευρυνθούν οι ημέρες λειτουργίας των εκ περιτροπής πεζοδρόμων (δρόμων ήπιας 
κυκλοφορίας – Woonerf) σε τέσσερις από τρεις μήνες και συγκεκριμένα να λειτουργούν με τον 
τρόπο αυτόν όχι από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, αλλά από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου. 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, κατά την οποία έλαβαν θέση: α) όλα τα παρόντα μέλη του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, β) παρόντες κατά τη συνεδρίαση δημότες και 
εκπρόσωποι φορέων και γ) οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων του Δήμου, κ. Γεώργιος 
Ιωσηφίδης και κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, κ. 
Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος και ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος. 
Από τα μέλη του Συμβουλίου, με την πρόταση του Προέδρου συμφώνησαν ο κ. Γεώργιος 
Βαϊδάνης και η κ. Βασιλική Καλαντζάκου, ενώ ο κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος διαφώνησε, 
υποστηρίζοντας ότι η κυκλοφοριακή μελέτη δεν συγκεντρώνει κοινωνική αποδοχή και 
προτείνοντας τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος κατ’ άρθρο 216 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 
σχετικά με τη μελέτη. 
Ο πρόεδρος ανέφερε πως ο σύμβουλος Μπακαλάκος Δημήτρης με email που απέστειλε στο 
πρόεδρο της Δ.Κ Άμφισσας διαφωνεί με την εισήγηση του προέδρου. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ 
Άμφισσας ανέφερε πως η τοποθέτηση του κ. Μπακαλάκου, βάση νόμου δε μπορεί να ληφθεί 
υπόψη στη ψηφοφορία.  
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος του συμβουλίου έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. Η πρόταση του 
Προέδρου του Συμβουλίου της Δ.Κ. Άμφισσας, όπως αναλυτικά παρατίθεται ανωτέρω, 
υπερψηφίστηκε από τον κ. Βενετσάνη, τον κ. Βαϊδάνη και την κ. Καλαντζάκου, ενώ 
καταψηφίστηκε από τον κ. Σωτηρόπουλο, ο οποίος ψήφισε την δική του ως άνω πρόταση. 
Κατόπιν των ανωτέρω, το Συμβούλιο της Δ.Κ. Άμφισσας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΥΠΕΡ:  
1) της αποδοχής του Σεναρίου 1 της κυκλοφοριακής μελέτης του κέντρου της πόλης της 
Άμφισσας, 2) της αποδοχής της από 12.01.2017 εισήγησης του μελετητή κ. Ιωάννη Λίγκα και 
της αντίστοιχης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, με την οποία γίνονται 
αποδεκτές ορισμένες αλλαγές στο σενάριο 1 της μελέτης με βάση προτάσεις και παρατηρήσεις 



που υποβλήθηκαν κατά τη φάση της διαβούλευσης και 3) πέραν των συγκεκριμένων αλλαγών, 
που αποτυπώνονται και περιλαμβάνονται στο σχέδιο εισήγησης που ετοίμασε προς τούτο ο 
μελετητής, κ. Ιωάννης Λίγκας, να συμπεριληφθούν στην τελική εισήγηση που θα υιοθετήσει η 
Ε.Π.Ζ. τρεις τροποποιήσεις, ήτοι: α) Να μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι σε τρεις σειρές στο 
τελευταίο τμήμα της Λεωφόρου Σαλώνων (μεταξύ πλατείας Ησαΐα και οδού Γιδογιάννου), αλλά 
μόνο σε μία σειρά προς το δυτικό πεζοδρόμιο, όπως διαμορφώνεται και η υπόλοιπη λεωφόρος 
Σαλώνων και σε ίδια απόσταση από το πεζοδρόμιο αυτό όπως και στον υπόλοιπο δρόμο, β) Να 
μην τοποθετηθούν ελαστικοί κώνοι στην οδό Γιδογιάννου απέναντι από την Εισαγγελία, για 
αισθητικούς λόγους και εκτιμώντας ότι δεν θα προκύψει πρόβλημα στην κυκλοφορία και γ) Να 
διευρυνθούν οι ημέρες λειτουργίας των εκ περιτροπής πεζοδρόμων (δρόμων ήπιας 
κυκλοφορίας – Woonerf) σε τέσσερις από τρεις μήνες και συγκεκριμένα να λειτουργούν με τον 
τρόπο αυτόν όχι από 1η Ιουνίου έως 31 Αυγούστου, αλλά από 15 Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου. 
Η παρούσα Απόφαση θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία θα 
διαμορφώσει την τελική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών. 
                          Αριθμός απόφασης 3 /2017 

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται: …». 
 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(μειοψήφησαν οι κ. Βασίλειος Καραγιάννης και η κ. Χρυσούλα Σεγδίτσα – Πονήρη) 

1) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη λήψη απόφασης 
αποδοχής της αριθμ. 02/03/29.01.2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. 
Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Έγκριση 
κυκλοφοριακής μελέτης του ευρύτερου κέντρου της Δ.Κ. Άμφισσας», 

2) Η εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ως κατά το νόμο αρμόδιο 
όργανο) προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών συμπίπτει με το σχέδιο 
εισήγησης που έχει υποβάλει ο μελετητής κ. Ιωάννης Λίγκας ως παράρτημα 
της από 12.01.2017 εισήγησής του (τροποποιημένο σενάριο 1 με το 
συνοδευτικό χάρτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τον αντίστοιχο χάρτη 
σήμανσης) και αφού ληφθούν υπόψη κι οι παρατηρήσεις που υπέβαλε το 
Συμβούλιο της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, οι 
οποίες ενσωματώνονται στην εισήγηση της Ε.Π.Ζ.  

3) Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών για τη λήψη απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/01.02.2017. 

…………………………………………………………………………………… 

Επισυνάπτονται  

 

1 ) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) 

2) ΣΕΝΑΡΙΟ 1 (ΣΗΜΑΝΣΗ) 

3) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

  

http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/1586/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%A3%CE%95%CE%9D1%20(%CE%9A%CE%A11).pdf
http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/1586/%CE%A3%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%20%CE%A3%CE%95%CE%9D1%20(%CE%A3%CE%9C1).pdf
http://www.dimosdelfon.gr/attachments/article/1586/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%20%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20(%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%9F%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%91%CE%9C%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%A3_%CE%99%CE%91%CE%9D.%202017).pdf


16. 
Λήψη απόφασης για: α)Ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών 
αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 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 παροχής υποστηρικτικών 
υπηρεσιών από τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών και γ) Εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
 (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Από το υπ’ αρ. 2693/07-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του 
Δήμου μας, προκύπτει η αδυναμία κάλυψης του συνόλου των αναγκών του τομέα καθαριότητας, 
δεδομένης της έλλειψης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, οχημάτων και προσωπικού και της 
απαγόρευσης προσλήψεων. 

Η υλικοτεχνική υποδομή και το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκούν για την κάλυψη 
των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας στο σύνολο των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου μας. 
Καθίσταται έτσι επιτακτική η ανάγκη σύναψης σύμβασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας σε τρίτο, προκειμένου να καλυφθεί το μέρος των αναγκών που δεν δύνανται να 
καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό. 

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. 

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, σύμφωνα και με το υπ’ αρ. πρωτ. 2693/07-02-
2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, προτείνεται η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την 
παροχή υποστηρικτικών δράσεων προς το Δήμο σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων. Ο 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦοΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει την απαιτούμενη εμπειρία και οργάνωση να 
υποστηρίξει τον Δήμο σε θέματα αποκομιδής απορριμμάτων.  

Η συνολική διάρκεια ισχύος της σύμβασης προτείνεται να είναι ενός έτους. Αντικείμενο 
της σύμβασης θα είναι η προαγωγή της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής  για το αστικό περιβάλλον 
με παράλληλη βελτιστοποίηση και ενίσχυση του μηχανισμού αποκομιδής των αστικών στερεών 
αποβλήτων του Δήμου μας, με την παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών στο Δήμο από τον 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. Το συνολικό τίμημα της σύμβασης 



προϋπολογίζεται σε διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% ποσού 
52.800,00€ και συνολικά ποσού διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(272.800,00€), για την περίοδο από την υπογραφή της και για ένα έτος, δηλαδή έως ………….  

Τα παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται από το Δήμο στον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΦΟΔΣΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε., σε ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. 

Με βάση τη σύμβαση αυτή, ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. 
θα αναλάβει να εξασφαλίσει την άριστη, συνεχή και ανελλιπή εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής 
των αστικών στερεών αποβλήτων που θα  του αναθέσει ο Δήμος μας, καθώς και των λοιπών 
προτεινόμενων υποστηρικτικών εργασιών, όπως αυτές περιγράφονται επαρκώς στο 
επισυναπτόμενο σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης. Επισυνάπτεται το σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης που καλείται να συνάψει ο Δήμος με τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., 
στην οποία περιγράφονται αναλυτικά το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης και 
καταγράφονται όλοι οι απαιτούμενοι όροι και προϋποθέσεις νομιμότητας της προγραμματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δεδομένου ότι η αναγκαιότητα σύναψης της ανωτέρω σύμβασης προκύπτει από το υπ’ 
αρ. 2693/07-02-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
μας, η δε 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, 
προτείνεται να αποφασισθούν: 
 
α. Η ανάθεση μέρους της συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς 
Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007, 
β. Η έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του «Φο.Δ.Σ.Α 
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε», για την ανάθεση της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο μας, σύμφωνα με 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, 
γ. Η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

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» 

 

   

 

[ΘΗΒΑ, …………… 2017 ]



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA THN 

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

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

1. 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  

2. 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 μέρους της συλλογής και μεταφοράς των 
στερεών αποβλήτων στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 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 παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών 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  
Ο  Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. αναλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών προς  το Δήμο Δελφών, με δεδομένη  την  προσωρινή ΑΔΥΝΑΜΙΑ υλοποίησης 
των δράσεων αυτών από τον Δήμο, λόγω της έλλειψης επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, 
μέσων και προσωπικού για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του Δήμου στον τομέα της 
καθαριότητας. 
 

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, 
Α) Για την υποστήριξη των υπηρεσιών αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης του 
Δήμου, με την απασχόληση τριών (3) οδηγών και έξι (6) εργατών και  



Β) Για την λειτουργία της αρπάγης για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων, με την 
απασχόληση ενός (1) χειριστή, του οποίου η έναρξη της υπηρεσίας θα γίνει με την παραλαβή 
του οχήματος. 
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 πενθήμερη 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. 
 
Ο Δήμος με τη σειρά του θα παραχωρήσει για χρήση στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για την 
παροχή της παραπάνω υπηρεσίας, τον απαιτούμενο εξοπλισμό αποκομιδής απορριμμάτων 
των οποίων ο Δήμος θα αναλάβει εξολοκλήρου το κόστος συντήρησης – επισκευής, τα καύσιμα 
και όποιο άλλο έξοδο βαρύνει τα συγκεκριμένα όχημα αποκομιδής κατά τη διάρκεια ισχύος της 
παρούσας σύμβασης 
 

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 υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης,  
καταβάλλοντας έγκαιρα στη ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ τις χρηματοδοτήσεις του Άρ. 4 της 
παρούσας. 

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

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

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

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

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

2.1.9 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. 

2.1.10 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.  

2.1.11 Να διαθέτει τον εν γένει εξοπλισμό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας 
όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας. 
 
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   

  Οι Δημοτικές και Κοινοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Η   δαπάνη  για την υλοποίηση της Παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τον 

Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στο Δήμο Δελφών ορίζεται  σε: 
Α) διακόσιες είκοσι χιλιάδες (220.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά τον 
προϋπολογισμό κόστους των ανωτέρω περιγραφομένων υπηρεσιών, και θα   καταβληθεί από 
τον Δήμο  Δελφών στο  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε  σε τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες  
δόσεις, προσαυξάνοντας την ανά τρίμηνο καταβαλλόμενη δόση της προβλεπόμενης από το 
νόμο ετήσιας εισφοράς του Δήμου Δελφών προς τον  Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αρ. ΚΥΑ 2527/2009, αρ. 9 ν.3854/10) και τη νομολογία 
(απόφαση Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 98/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου), και 
Β) τριάντα τρείς χιλιάδες (33.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, που αφορά το 
δικαίωμα προαίρεσης, για την κάλυψη απρόβλεπτων δαπανών, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 6, 95 παρ. 2 ββ’, και 156 παρ. 3 α’ του ν. 4412/2016,  
και  συνολικά διακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες (253.000,00) ευρώ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ. 
Ρητά συμφωνείται ότι, σε εφαρμογή του αρ. 9 του ν.3854/10 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 
17 παρ. 2β του ν. 4071/2012, σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία τιμολόγησης, της οφειλόμενης από το Δήμο τριμηνιαίας δόσης προς τον 
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, η δεύτερη συμβαλλομένη έχει την δυνατότητα με 
απόφαση του Δ.Σ. της να  εισπράξει απευθείας την απαίτησή της από τα ανταποδοτικά τέλη 
του Δήμου μέσω της ΔΕΗ ΑΕ ή του εναλλακτικού προμηθευτή. Σε περίπτωση που τα 
ανταποδοτικά τέλη του Δήμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των οφειλών του, η απόφαση του 
Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. μπορεί να κοινοποιηθεί στον υπουργό Εσωτερικών για την απευθείας 
είσπραξη της απαίτησης από τους αποδιδόμενους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου. 
Για την ενεργοποίηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, απαιτείται σχετικό αίτημα 
του εκπροσώπου του Δήμου το οποίο θα κοστολογείται και θα εγκρίνεται από εκπρόσωπο του 
ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και θα κοινοποιείται στο Δήμο, προκειμένου να ληφθεί η 
σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Δήμου για την ενεργοποίηση του δικαιώματος 
προαίρεσης με την ταυτόχρονη αποδοχή του κόστους για την πρόσθετη παρεχόμενη υπηρεσία. 
Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιείται εγγράφως από τους συμβαλλόμενους και τα 
συγκεκριμένα έγγραφα θα αποτελούν αναπόσπαστα συνοδευτικά έγγραφα της παρούσας 
σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνει χρήση της προαίρεσης, το κόστος της θα προσαυξάνει 
αναλογικά το κόστος τριμηνιαίας δόσης αναφοράς και θα τιμολογείται με τον ίδιο τρόπο που 
περιγράφεται ανωτέρω.  

 
                                                      ΑΡΘΡΟ  
                                                           ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει  από την  υπογραφή της και έχει ισχύ για 
ένα έτος, ήτοι από …../……/……….. και λήγει την …../…/…… . 

Η παρούσα 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 

 

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000381_N0000019438_N0000019439_S0000079688


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, η οποία θα συντάσσεται πριν την καταβολή 
του εκάστοτε χρηματικού ποσού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 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                                                                               
………………………………………………………………………………………………….  



17. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις Δήμου Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις στο Δήμο Δελφών έχουν μεγάλη παράδοση και 
συμπεριλαμβάνουν πασίγνωστα στο πανελλήνιο κοινό δρώμενα, όπως η Νύχτα των Στοιχειών 
στην Άμφισσα και τα Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι. 

Τη φετινή χρονιά ο Δήμος Δελφών, σε στενή συνεργασία με τους πολιτιστικούς 
συλλόγους και τους εκατοντάδες εθελοντές, επιχειρεί να αναβαθμίσει την ποιότητα και την 
απήχηση των εκδηλώσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην καλύτερη οργάνωση αυτών, 
όσο και στην πιο αποτελεσματική προβολή τους σε πανελλήνιο επίπεδο. 

Το κόστος ανά δημοτική ενότητα του Δήμου μας για τις βασικές της εκδηλώσεις καθ’ 
όλην τη διάρκεια των Αποκριών, για το οποίο προτείνεται να διαθέσει πίστωση το Δημοτικό μας 
Συμβούλιο, είναι: 

1. Δημοτική Ενότητα Άμφισσας: 19.000 ευρώ 
2. Δημοτική Ενότητα Ιτέας: 8.400 ευρώ 
3. Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου: 10.600 ευρώ 
4. Δημοτική Ενότητα Δελφών: 4.000 ευρώ 
5. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας: 1.000 ευρώ 
6. Δημοτική Ενότητα Γραβιάς: 2.100 ευρώ 
7. Δημοτική Ενότητα Παρνασσού: 2.100 ευρώ 
8. Δημοτική Ενότητα Καλλιέων: 800 ευρώ 

 
Οι παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνουν ηχητικές και φωτιστικές καλύψεις 

εκδηλώσεων, προμήθειες αναλώσιμων ειδών και εργαλείων, κατασκευές πρόχειρων 
εγκαταστάσεων (εξεδρών, κιοσκιών κ.λπ.), εκτυπώσεις – εκδόσεις, προμήθεια κερασμάτων, 
μεταφορές κ.λπ. 
 

Επιπλέον, για όλο το Δήμο Δελφών και για δράσεις που αφορούν τη συνολική προβολή 
και επικοινωνία, προτείνονται: 

1. Έξοδα τηλεοπτικής προβολής και γενικής διαφήμισης: 6.500 ευρώ 
2. Δαπάνες για συναυλίες διαφόρων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του Τριωδίου: 

9.000 ευρώ 
3. Έξοδα φιλοξενίας προσκεκλημένων (διαμονές σε ξενοδοχεία, γεύματα, μετακινήσεις 

κ.λπ.): 7.500 ευρώ 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Επισυνάπτεται πρόγραμμα εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες, που έχουν τις 
κυριότερες εκδηλώσεις. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να εγκρίνει την προτεινόμενη διάθεση 
πίστωσης, που ανέρχεται συνολικά στις 71.000,00 ευρώ. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
  



ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ 2017» 

Ο Δήμος Δελφών, η Δημοτική Ενότητα Ιτέας, η Δημοτική Κοινότητα Ιτέας , η Τοπικής  
Κοινότητα Κίρρας, η Τοπική Κοινότητα Τριταίας και οι σύλλογοι της ΔΕ Ιτέας  με την αμέριστη 
βοήθεια των εθελοντών διοργανώνουν και φέτος τις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις για την 
πόλη της Ιτέας, οι οποίες ξεκινώντας από τις 5 Φεβρουαρίου 2017 θα κορυφωθούν την 
Καθαρά Δευτέρα , 27  Φεβρουαρίου  2017, με την αναβίωση μετά από μεγάλη προσπάθεια 
του «Ιτιώτικου Καρναβαλίου»  την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς 26 Φεβρουαρίου 
2017 . 

Η περσινή επιτυχία που αποδεδειγμένα είχαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις αφού 
εκατοντάδες θεατές κατέκλυσαν την πόλη μας, επικρατούσε το αδιαχώρητο , με δημότες και 
επισκέπτες να παρακολουθούν την πολυπληθή από κάθε άλλη φορά  αποκριάτικη παρέλαση.  
Η καταστηματάρχες , ξενοδόχοι είχαν μεγάλα οφέλη καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων μας. 
Γίνετε σαφές ότι η επιτυχία των περσινών εκδηλώσεων δεν χωρά εκπτώσεις. Ο πήχης έχει 
ανέβει ψηλά και ο κόσμος περιμένει  και το έχει τόσο ανάγκη.  
  Με γνώμονα άλλα τα παραπάνω ο προγραμματισμός έχει ξεκινήσει από νωρίς και για 
φέτος  οι κύριες εκδηλώσεις της πόλης μας που θα δώσουν τον  καρναβαλικό αέρα και την 
εορταστική διάθεση σε όλους μας είναι οι: 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ 2017 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017:    Τελετή Έναρξης του Ιτιώτικου Καρναβαλιού 2017, Κέντρο 
Ιτέας , ώρα 6μ.μ. 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017:  Άναμμα Φωτιάς Πλατεία Κίρρας & Έναρξη του Μεγάλου 
Παιχνιδιού της Ιτέας  Πλατεία Κίρρας , ώρα 6 μ.μ. 
Σάββατο  25 Φεβρουαρίου 2017:  Άναμμα Φωτιάς Πλατεία Τριταίας  & Συνέχεια του Μεγάλου 
Παιχνιδιού της Ιτέας,Πλατεία Τριταίας , ώρα 6 μ.μ. 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017:  Ιτιώτικο Καρναβάλι στο Λιμάνι 2017,Παραλία Ιτέας , ώρα 
4μ.μ. 
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017: Διαγωνισμός Χαρταετού , Μαρίνα Ιτέα, ώρα 10π.μ., Ιτιώτικα 
Κούλουμα 2017,Λιμάνι Ιτέας, ώρα 12μεσημέρι  

     Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στη διάθεση πίστωσης ποσού 
έξι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 6.800,00€ + ΦΠΑ ,σε βάρος του Κ.Α. 15-6471  για την κάλυψη 
των  αποκριάτικων εκδηλώσεων της ΔΕ Ιτέας του Δήμου Δελφών. Πιο συγκεκριμένα με το 
ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως : γραφική ύλη, χαρτικά, αφίσσες, διαφημιστικό 
υλικό,  είδη διακόσμησης, υλικά κατασκευών, αποκριάτικα είδη, γλυκίσματα, δαπάνες ηχητικής 
κάλυψης, γεύματα, κρασί, έξοδα φιλοξενίας, ξενοδοχεία, κ.λ.π.  

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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  2017 
ΣΤΙΣ  Τ.Κ.  ΤΗΣ  Δ.Ε.  ΓΡΑΒΙΑΣ 

 

α/α Κοινότητα Πρόγραμμα Εγκριθείσα 
δαπάνη 2017 

1 ΓΡΑΒΙΑ 27/2 Κ. Δευτέρα:  Γλέντι με αποκριάτικα 
παραδοσιακά 
                                  εδέσματα στο 
κέντρο του χωριού  

 
600 € 

 

2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ 27/2 Κ. Δευτέρα:               «                            « - 
 

3 ΒΑΡΓΙΑΝΗ  - 

4 ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ 26/2 Κυριακή:                   «                             «                      300 € 

5 ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ 27/2 Κ. Δευτέρα:               «                             « 500 €  

6 ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ 27/2 Κ. Δευτέρα:               «                             « 500 € 

7 ΟΙΝΟΧΩΡΙ  - 

8 ΣΚΛΗΘΡΟ 27/2 Κ. Δευτέρα:               «                             «                      200 € 

Σύνολα                  2.100 € 



……………………………………………………………………… 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  2017 
ΣΤΙΣ  Τ.Κ.  ΤΗΣ  Δ.Ε.  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 

α/α Κοινότητα Πρόγραμμα Εγκριθείσα 
δαπάνη 

2017 

1 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ 25/2 Σάββατο:      Φωτιές, εδέσματα, παραδοσιακοί 
χοροί   
26/2 Κυριακή:       Μασκέ πάρτι για τα παιδιά 
27/2 Κ. Δευτέρα:   Πατροπαράδοτα Κούλουμα, 
φασολάδα, σαρακοστιανά, παραδοσιακοί χοροί  
στην κεντρική πλατεία                                   
    

 
 
 

1.000 € 

2 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ 26/2 Κυριακή:       Φωτιές, εδέσματα, παραδοσιακοί 
χοροί 
27/2 Κ. Δευτέρα:   Πατροπαράδοτα Κούλουμα, 
φασολάδα, παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία 
 

 
   600 € 

3 ΛΙΛΑΙΑ 26/2 Κυριακή:       Φωτιές, εδέσματα, παραδοσιακοί 
χοροί 
27/2 Κ. Δευτέρα:   Πατροπαράδοτα Κούλουμα, 
φασολάδα, παραδοσιακοί χοροί στην πλατεία 
 

 
  500 € 

Σύνολα                       
2.100 € 

 
 
 
 
  



18. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την διεξαξωγή του 2ου Δελφικού Οικονομικού Forum.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Όπως είναι γνωστό από την Πέμπτη έως και την Κυριακή, 2-5 Μαρτίου 2017, θα 
πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών το δεύτερο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών (Delphi Economic Forum ΙΙ), υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
κ. Προκόπη Παυλόπουλου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών.  
 
Σκοπός του ετήσιου Φόρουμ είναι να προσδιοριστούν οι κύριες παγκόσμιες τάσεις, να 
εκτιμηθούν οι συνέπειες τους και να επανεξεταστούν οι συνακόλουθες προκλήσεις και οι 
επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση ιθύνοντες της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου. Το 
Φόρουμ θα επικεντρωθεί επίσης στην ανάγκη στην Ελλάδα για τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και τις νέες στρατηγικές ηγεσίας, η οποία θα οδηγήσει σε ένα νέο μοντέλο 
διακυβέρνησης. 
 
Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών θα αποτελέσει ένα βήμα διαλόγου μεταξύ 
καταξιωμένων προσωπικοτήτων του πολιτικού, ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου, 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών, την διαμόρφωση προτάσεων 
και ανάπτυξη θέσεων σχετικών με τους μακροπρόθεσμους στόχους τους οποίους πρέπει να 
θέσει η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του αύριο. 
 
Πολύ σημαντικές προσωπικότητες διεθνούς βεληνεκούς «ανοίγουν» την ατζέντα των μεγάλων 
θεμάτων που απασχολούν την παγκόσμια κοινότητα. Στο συνέδριο θα συμμετέχουν πάνω από 
600 άτομα και εξ’ αυτών ειδικότερα θα συμμετέχουν περισσότερες από 80 σημαντικές 
προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα 
στελέχη της αγοράς καθώς και σημαίνοντες εκπρόσωποι της διεθνούς και εγχώριας 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 
 
Αδιαμφισβήτητα η συγκεκριμένη διοργάνωση θα προβάλει διεθνώς την περιοχή μας και 
συνεπώς με χαρά αποδεχθήκαμε την πρόταση των διοργανωτών να συμμετέχουμε ως Δήμος 
Δελφών στην συγκεκριμένη συνεδριακή εκδήλωση. Ο Δήμος Δελφών προκειμένου να τιμήσει 
το πλήθος των προσωπικοτήτων που συμμετέχουν στην λαμπρή αυτή εκδήλωση, 
προεξάρχοντος της Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, 
προτίθεται να καλύψει μέρος των εξόδων της συγκεκριμένης διοργάνωσης που θεσμοθετείται 
πλέον σε ετήσια βάση, με τεράστιες ευεργετικές συνέπειες για τον τόπο μας. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ύστερα από τα ανωτέρω σας καλούμε: 
 
Να εγκρίνετε την προτεινόμενη διάθεση πίστωσης ύψους 6.500,00 € από τον Κ.Α. 00-

6431 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δελφών», του Π/Υ του 
Δήμου μας, για την κάλυψη μέρους των εξόδων του 2ου Οικονομικού Φόρουμ Δελφών (Delphi 
Economic Forum ΙΙ), στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Δελφών ως συνδιοργανωτής. 

 
  



19. 
Λήψη απόφασης για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στη Δ.Κ. Δεσφίνας, 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων» από το 
Κληροδότημα Χηρόπουλου. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).  
 

«…Δ.Κ.   ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
  
Αριθ.Αποφ  3/9/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/10-5-2016 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «για την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα 
χρησιμοποιηθεί και ως «κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων» από το Κληροδότημα 
Χηρόπουλου» .  

Στη Δεσφίνα, σήμερα   10 η  Μαΐου έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 7: μ.μ στο Γραφείο 
της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο 
της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,  ύστερα από την 10229/05-05-2016 
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. ΧαραλάμπουΚαλλιακούδα, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  τέσσερα (4) μέλη: 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος        1. Χλεμπογιάννη Αγαθή     

2. Κούτουλας Γεώργιος                                                               
3. Σίδερης Χαράλαμπος   
4. Μέγκου Παναγούλα                                                  

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ Κουβέλη Δήμητρα υπάλληλο της Δημοτικής 
Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών, 
ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας ζήτησε να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης,  τα 
κατωτέρω τρία  θέματα επειδή έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα: 
1.Χορήγηση προέγκρισης αδείας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ στην Ιωάννα Κηρύκου». 
2. Χορήγηση προέγκρισης αδείας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ στην Παγώνα Τρισμπιώτη. 
3. Χορήγηση προέγκρισης αδείας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ στον Θεοδόσιο Ευθυμίου. 

Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε 

στο συμβούλιο τα εξής: 
Όλοι γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Χρήστος Χηρόπουλος, Πρόεδρος Κοινότητας Δεσφίνας από το 
1983 έως το 1986 και Δημοτικός Σύμβουλος Κοινότητας. 
Απεβίωσε το 1999. 
Ιδιαιτέρα σημαντική η προσφορά του στο τόπο μας αφού χαρακτηριζόταν από ανιδιοτέλεια 
και από αγάπη . 

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε: σας υπενθυμίζω ότι  με το υπ’ αριθμόν 72/1999 πρακτικό 
του μονομελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας της 3ης  Ιουνίου 1999 δημοσιεύτηκε η από 15.12.1996 
μυστική διαθήκη του Χρήστου Χηρόπουλου. Σύμφωνα με τη διαθήκη αυτή η βούληση του 
διαθέτη είναι να κατασκευαστεί αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με χρήματα που θα προέλθουν 
από την εκποίηση των ακινήτων που ο ίδιος κληροδοτεί με την ως άνω διαθήκη στη Δημοτική 
Ενότητα Δεσφίνας, άλλως και σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος -σύμφωνα με τη διαθήκη- να 
κατασκευαστεί κλειστό γήπεδο για τις αθλοπαιδιές των παιδιών της Δεσφίνας Από την 
εκποίηση των ακινήτων προέκυψε το ποσό των 165.572,23€ το οποίο βρίσκεται κατατεθειμένο 
σε τραπεζικό λογαριασμό της τράπεζας «AlphaBank» για την εκπλήρωση της βούλησης του 
διαθέτη.   
Με την 1/4/2015 απόφασή μας, προτείναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών, την 
κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων από το κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου.     

Σύμφωνα με το 2877/239541/18-12-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Τμήμα Εποπτείας, για τη 



κατασκευή του έργου πρέπει  να υπάρχει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, με 
σύμφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής μας Κοινότητας. Σχετικά με το χώρο 
που θα κατασκευαστεί το έργο πρέπει να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στη Διαθήκη, εάν ο χώρος 
δεν είναι κατάλληλος και δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί μπορεί να παραχωρηθεί δημοτική έκταση 
εντός του οικισμού της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας,  προκειμένου να προχωρήσει η 
συγκεκριμένη κατασκευή. 

Ο Δήμος Δελφών στη συνέχεια θα πρέπει να προχωρήσει στη σύνταξη της μελέτης του 
προς εκτέλεση έργου και στον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό της κατασκευής του, αν τα 
χρηματικά διαθέσιμα του κληροδοτήματος δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του έργου  
πρέπει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εξευρεθούν πόροι για την ολοκλήρωσή του. 
Οι διαδικασίες για την εκτέλεση των έργων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του Ν. 4182/2013 (185/τ.Α΄/10-902013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, 
σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  

Στο 1580/133622/10-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς 
Ελλάδας - Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Τμήμα Εποπτείας, μεταξύ των άλλων αναφέρεται 
το εξής: Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας, σύμφωνα και με το αριθμ.πρωτ: 
1088985/3220/Α0011/29-11-2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Εθνικών Κληροδοτημάτων  - Τμήμα 
Α’  - του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρεται ότι δεν επαρκεί η περιουσία της 
κληρονομιάς για τη σύσταση ιδρύματος και με γνώμονα την ευχερέστερη διαχείριση της 
κληρονομιάς, θα πρέπει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 3 του Ν.4182/2013 
(185/τ.Α΄/10-9-2013) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και 
λοιπές διατάξεις», όπως  ισχύει – σε συνδυασμό με το άρθρο 825 Κ.Πολ..Δ., όπως 
αναδιατυπώνεται στην διάταξη του άρθρου 77 του ιδίου Νόμου, να καταθέσετε αίτηση στο 
Εφετείο της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την κοινωφελή περιουσία, 
δηλαδή στο Εφετείο Λάρισας, με την οποία θα ζητήσετε να βεβαιωθεί ότι η περιουσία αυτή θα 
αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας για την 
εκπλήρωση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης.      

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε την υλοποίηση της πρώτης κατά σειρά επιθυμίας του 
διαθέτη δηλαδή τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ομιλίες κ.λ.π η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «κέντρο ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων» 
(πρώην Κ.Α.Π.Η), σύμφωνα με τη διαθήκη και τη βούληση του διαθέτη Χρήστου Χηρόπουλου. 
Ως προς την καταλληλότητα του χώρου κατασκευής, όπως αυτός αναφέρεται στην εν λόγω 
διαθήκη, δηλαδή τμήμα της κεντρικής πλατείας της Δεσφίνας, σημειώνουμε ότι ο χώρος αυτός 
δεν ενδείκνυται για την κατασκευή μιας τέτοιας αίθουσας, δεδομένου ότι η πλατεία είναι σήμερα 
πλήρως διαμορφωμένη και για την κατασκευή του έργου επ' αυτής θα πρέπει να καταστραφεί 
τμήμα της. Σε μία τέτοια περίπτωση θα προκληθεί με βεβαιότητα αναστάτωση στον καθημερινό 
βίο των κατοίκων της Δεσφίνας αλλά θα πληγούν οικονομικά και τα παρακείμενα καταστήματα. 
Επειδή, ως εκ των ανωτέρω προκύπτει, δεν κρίνουμε ασφαλή ούτε επωφελή για την 
εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού που ορίζει ο διαθέτης, την αξιοποίηση της περιουσίας 
του ως προς το χώρο κατασκευής του έργου, προτείνουμε και παραχωρούμε ήδη υπάρχοντα 
χώρο, τμήμα του παλαιού γηπέδου Δεσφίνας που βρίσκεται εντός του οικισμού της Δεσφίνας 
για την κατασκευή της εν λόγω αίθουσας επί της οδού Χρήστου Χηρόπουλου.  
Ως προς τα διαθέσιμα χρήματα, είναι βέβαιο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις με σημερινά οικονομικά 
στοιχεία, ότι αυτά δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του έργου και η διαφορά στο κόστος 
κατασκευής θα πρέπει να καλυφθεί από το Δήμο.   

 Το Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά με το θέμα. Ο Τ.Σ κ. Σίδερης Χαράλαμπος 
δήλωσε παρών για τι θα ήθελε αναλυτική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα. 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, 
λαμβάνοντας υπόψη 

 το Ν. 3463/06 

 το Ν. 3852/2010 

 το  Ν. 4182/2013 (185/τ.Α΄/10-902013) 

 τη Διαθήκη 

 Το 2877/239541/18-12-2014  και το 1580/133622/10-9-2015 έγγραφα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Κοινωφελών 
Περιουσιών - Τμήμα Εποπτείας 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών, για την εκπλήρωση της 
βούλησης του διαθέτη Χρήστου Χηρόπουλου του Γεωργίου, τη δημιουργία αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως «κέντρο ανοιχτής προστασίας 



ηλικιωμένων» (πρώην Κ.Α.Π.Η). Επειδή ο χώρος κατασκευής της παραπάνω αίθουσας που 
προτείνει ο διαθέτης,  δηλαδή τμήμα της κεντρικής πλατείας της Δεσφίνας, δεν ενδείκνυται,  
παραχωρούμε τμήμα του παλαιού γηπέδου Δεσφίνας, που βρίσκεται εντός του οικισμού της 
Δεσφίνας, για την κατασκευή της εν λόγω αίθουσας, ως αναφέρονται στην εισήγηση της 
παρούσας και βάση της με αριθμό 1/4/2015 προηγούμενη απόφασή μας καθώς και του υπ’ 
αριθμό 2877/239541/18-12-2014 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - Τμήμα Εποπτείας. 
Επισημαίνουμε την ανάγκη σύνταξης της μελέτης του προς εκτέλεση έργου και στον κατά 
προσέγγιση προϋπολογισμό της κατασκευής του, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 1/4/2015 
προηγούμενη απόφασή μας. 
Εάν τα χρηματικά διαθέσιμα του κληροδοτήματος δεν επαρκούν, για την ολοκλήρωση του 
έργου,  με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο να εξεύρει πόρους για την ολοκλήρωσή του.   
Προτείνει επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 1580/133622/10-9-2015 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών - 
Τμήμα Εποπτείας, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, να κατατεθεί 
αίτηση στο Εφετείο της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εποπτεύει την κοινωφελή 
περιουσία, δηλαδή στο Εφετείο Λάρισας, με την οποία θα ζητηθεί να βεβαιωθεί ότι η περιουσία 
αυτή θα αποτελέσει κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υπέρ της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας 
για την εκπλήρωση των σκοπών που έταξε ο διαθέτης.  
Ο κ. Χαράλαμπος Σίδερης δήλωσε παρών.     
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/9/2016 
………………………………………………………………………………………….  



20. 
Έγκριση Κανονισμού Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος) 
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
  



21. 
Έγκριση παραχώρησης προαύλιου χώρου και αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
 

«…..                                                                              ΠΡΑΚΤΙΚΟ  02/2017 
                                                                                     ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ.  03/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση  σχολικού κτιρίου 3ου Δημοτικού σχολείου Άμφισσας. 
   Στην Άμφισσα, σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δελφών, ύστερα  από πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα  επτά ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                 
2. Φουσέκης Νικόλαος                   Μέλος                     
3.Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας     Μέλος                                    
4.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                                        
5.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος 
6.Αγγελέτος Αθανάσιος                  Μέλος 
7.Αυγερινός Βασίλειος                    Μέλος 
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
 
 ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την με αριθμ.πρωτ:14/27-01-2017  αίτηση του  Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού σχολείου Άμφισσας, με την οποία αιτείται την παραχώρηση 
της αίθουσας εκδηλώσεων και του προαύλιου χώρου του σχολείου το Σάββατο 18/02/2017 για 
την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης 2)το με αριθμπρωτ:14/30-01-2017 έγγραφο του  
Διευθυντή  του 3ου Δημοτικού Σχολείου  Άμφισσας ,με το οποίο εισηγείται θετικά  την 
παραχώρηση του προαύλιου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για την 
πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης 3)την με αριθμ:03/2017 απόφαση της Σχολικής 
Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, με την οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης του προαύλιου 
χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου  Άμφισσας, στον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης και 
υπό την τήρηση των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α)Αποκατάσταση τυχόν φθορών και ζημιών που θα προκληθούν κατά την χρήση του χώρου. 
β)Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί,με την ευθύνη και την φροντίδα του 
Συλλόγου που θα εξυπηπετηθεί. 
 
  Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση                                            
                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εισηγείται θετικά  στην παραχώρηση του προαύλιου χώρου και της αίθουσας 
εκδηλώσεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου  Άμφισσας, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, 
στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου ,για την πραγματοποίηση 
αποκριάτικης εκδήλωσης και υπό την τήρηση των παραπάνω απαραίτητων 
προϋποθέσεων. 

2) Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 

          Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 03/2017 
…………………………………………………………………………………………. 
 

  



22. 
Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου 
Δελφών στο ΣΓΚ για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης. 
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημοτικός Σύμβουλος). 
 

«…..                                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  02/2017 
                                                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣEΩΝ  04/2017 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
                                                                                                 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Δελφών. 
   Στην Άμφισσα, σήμερα 07 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δελφών, ύστερα  από πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα  επτά ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                 
2. Φουσέκης Νικόλαος                   Μέλος                     
3.Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας     Μέλος                                    
4.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                                        
5.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος 
6.Αγγελέτος Αθανάσιος                  Μέλος 
7.Αυγερινός Βασίλειος                    Μέλος 
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
 ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών: 1)την με αριθμ.πρωτ: 04/18-01-2017  αίτηση του  Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων του 5/θέσιου Δημοτικού σχολείου Δελφών, με την οποία αιτείται την 
παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του σχολείου το Σάββατο 18/02/2017 για την 
πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης 2)το με αριθμπρωτ:08/23-01-2017 έγγραφο του  
Διευθυντή  του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου  Δελφών ,με το οποίο εισηγείται θετικά  την 
παραχώρηση της  αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου για την πραγματοποίηση αποκριάτικης 
εκδήλωσης 3)την με αριθμ:02/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης, με 
την οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου  Δελφών, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, για την 
πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης και υπό την τήρηση των παρακάτω απαραίτητων 
προϋποθέσεων: 
α)Αποκατάσταση τυχόν φθορών και ζημιών που θα προκληθούν κατά την χρήση του χώρου. 
β)Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί,με την ευθύνη και την φροντίδα του 
Συλλόγου που θα εξυπηπετηθεί. 
 
  Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
                                            
                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εισηγείται θετικά  στην παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του 5/θέσιου Δημοτικού 
Σχολείου  Δελφών, το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, στον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων του σχολείου ,για την πραγματοποίηση αποκριάτικης εκδήλωσης και υπό την 
τήρηση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων. 

2) Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης.                     

            Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 04/2017 
……………………………………………………………………………………….. 
  



23. 
Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δελφών για το έτος 2017. 
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος). 
 

«…ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ               Από το πρακτικό 02/09.02.2017 συνεδρίασης 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ  της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 

 
 

                                                                 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 02/2017 
                                                                         ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 02/2017 

 
ΘΕΜΑ  

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»                                         
Στην Άμφισσα, σήμερα την 09η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της 

εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Ιτέας και  ύστερα από την 
υπ’  αριθ. 2470/06.02.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης & Προβολής Δήμου Δελφών, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο.   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελισάβετ  Πρόεδρος                    1. Καπαρέλη Γεωργία 
2. Πολυζώης Ιωάννης                                                              2. Ψάλτη Αθανασία 
3. Κυριακίδης Αλέξανδρος  3. Καραχάλιος Γεώργιος 
4. Τσαπλαρής Αθανάσιος                4.  Λιόντος Ιωάννης 
5. Μπαϊράμης Ελευθέριος                                              5. Λούρμπας Λεωνίδας 
6. Θεοδωράκης Θεόδωρος  6. Μητρόπουλος Λουκάς 
7. Αργυρίου Νικόλαος                                                                                                                             
8. Σακελλαρίου Λεωνίδας                                        
9. Παπαθανασίου Ιωάννης       

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Δελφών, δεδομένου ότι επί συνόλου δεκαπέντε 
(15) μελών ήταν παρόντα εννέα (09), εισέρχεται στη συζήτηση του αναγραφόμενου στην 
πρόσκληση θέματος. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Δελφών κ. Ευαγγελία Φέλλου, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής. 
Έχοντας υπόψη: 

 Τις αρχές και τους στόχους του Υπουργείου Οικονομίας, Ναυτιλίας, Τουρισμού (ΕΟΤ) 

και τα «Προτεινόμενα Εργαλεία Τουριστικής Προβολής» 

 Τη Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ε.Ο.Τ για την τριετία 2014- 2015- 2016 

 Τo σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Δελφών για το έτος 2016. 

 Την παρακολούθηση των τάσεων στην παγκόσμια τουριστική αγορά 

 Τη συνεργασία και τις προτάσεις των φορέων και των επαγγελματιών τουρισμού του 

Δήμου Δελφών 

 Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 Την αριθμ. 14840/25-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού-

Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού: «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή 

της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του 

Ν.3498/2006(ΦΕΚ230/Α) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του 

ευρύτερου δημοσίου τομέα» 

 Το αριθμ. 16996/31-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού-Δ/νση Τουριστικής 

Πολιτικής και Συντονισμού: «Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής» 

 Το αριθμ. 514666/24-12-2014 έγγραφο του ΕΟΤ «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής 
σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και τουριστικές ενέργειες τουριστικής προβολής 
των Περιφερειών και των Δήμων» 



 Το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό 

 Το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών για το έτος 2017 
 
Εισηγούμαι το ακόλουθο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Δελφών για το 
έτος 2017. 

1.Tον εμπλουτισμό και επικαιροποίηση του WEB SITE  

Μετά τον αρχικό σχεδιασμό της ιστοσελίδας του Δήμου Δελφών με τίτλο visitdelphi.gr είναι 

σκόπιμη η ανανέωση με την προσθήκη φωτογραφικού υλικού από πρόσφατα γεγονότα που 

έλαβαν χώρα εντός του Δήμου Δελφών και αφορούν τη θεματική του τουρισμού (ήτοι 

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ, Προ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανεμοπτερισμού, FAM TRIPS, 

DELPHI ECONOMIC FORUM, Αποκριάτικες Εκδηλώσεις, Εκδήλωση ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ, 

Ιστιοπλοϊκό Ράλι Ιονίου κλπ). Η ανωτέρω προγραμματισμένη ενέργεια μεταφέρεται από το 

προηγούμενο έτος  

2. Παραγωγή και προώθηση έντυπου ή & Ηλεκτρονικού (οπτικοακουστικού) υλικού 

προβολής,  

Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού σε ψηφιακή μορφή video το οποίο να προωθεί πλάνα με 

συνδυασμό μορφών τουρισμού που διαθέτει ο Δήμος Δελφών. Δημιουργία έντυπου υλικού για 

τα μαθητικά εκπαιδευτικά προγράμματα τουρισμού του Δήμου Δελφών. 

3.Συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις 

Προτείνεται η στοχευμένη συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού με τη 

συνεργασία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΤΕ, τον 

ΕΟΤ και το Δήμο Δωρίδας. 

Πριν από κάθε έκθεση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με ιδιώτες επαγγελματίες του 

τουρισμού προκειμένου να πραγματοποιούνται διάφορα events να υπάρχει επαρκής ποσότητα 

και αντιπροσωπευτικό δείγμα του συνόλου των τουριστικών υπηρεσιών της περιοχής. 

4.Συμμετοχή στην εκδήλωση ανάδειξης γαστρονομίας με τίτλο «ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ 

ΚΟΥΖΙΝΑ» 

Ο θεσμός της διοργάνωσης της ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ στο Γαλαξίδι, στηρίζεται στην 

ουσιαστική και γόνιμη συνεργασία με το ΙΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (πρώην ΟΤΕΚ) 

και τα καταξιωμένα στελέχη της σχολής αλλά και το μαθητικό δυναμικό, καθώς και την ΠΕ 

Φωκίδας, και λοιπούς φορείς και συλλόγους. 

      5.Διενέργεια ταξιδιών εξοικείωσης σε τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης 

ταξιδιών κινήτρων και σε δημοσιογράφους. Οργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών ταξιδιών 

και ημερίδων σε ξένους και Έλληνες τουριστικούς πράκτορες (Β2Β συναντήσεις. 

      Ταξίδια γνωριμίας και εξοικείωσης media, blogger & fam trips, με σκοπό την συνεχή 

αναπαραγωγή ειδήσεων και κειμένων που αφορούν το Δήμο Δελφών και αποσκοπούν στην 

αύξηση του ενδιαφέροντος του ταξιδιωτικού κοινού και κατά συνέπεια της επισκεψιμότητας από 

τις αγορές στόχους, fam trip ΗΑΤΤΑ στο πλαίσιο συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην 

καμπάνια με τίτλο «DODEKA».  

6.Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βραβεύσεων ακτών με τίτλο ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ αποτελεί 

εργαλείο προβολής του θαλάσσιου μετώπου του Δήμου Δελφών, όπου κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες γίνεται πόλος έλξης για μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Συμμετοχή των 

ακτών ΜΙΑΜΙ, ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ-ΑΓΚΑΛΗ, ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ και προετοιμασία της 

ΑΚΤΗΣ ΒΡΑΧΑΚΙΑ. 

7. Δημιουργία υλικού εθιμοτυπίας και δώρων για τις επισκέψεις αποστολών στο  

Δήμο Δελφών 

Με τα δώρα εθιμοτυπίας δίνεται δυνατότητα προβολής του τουριστικού και πολιτιστικού 

προϊόντος καθώς και των τοπικών προϊόντων που παράγονται στο Δήμο Δελφών. Προτείνεται 

η δημιουργία τσάντας που θα φέρει το έμβλημα του Δήμου Δελφών καθώς και υλικό από τις 8 

Δημοτικές Ενότητες, και η οποία θα περιέχει εναλλασσόμενα προϊόντα και έντυπα ανάλογα το 

πού απευθύνεται: 



Tour Operators εσωτερικού και εξωτερικού, προσωπικότητες κύρους, δημοσιογράφους, ΜΜΕ 

κλπ. 
H Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν. 
    Ο κ. Κυριακίδης ρώτησε τι έχει γίνει με την επικαιροποίηση του τουριστικού Website του 
Δήμου Δελφών – visitdelphi.gr. 
    Η Πρόεδρος απάντησε ότι δεν έχει λυθεί το 2016 και για το λόγο αυτό το θέμα μεταφέρεται 
στον προγραμματισμό του 2017. 
    Ο κ. Θοδωρής Θεοδωράκης είπε πως πρέπει απαραιτήτως να διορθωθούν τα τεχνικά 
προβλήματα, να βελτιωθεί, να ανανεωθεί και να εμπλουτιστεί το τουριστικό Website του 
Δήμου Δελφών – visitdelphi.gr. 
 
       Το Συμβούλιο της Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση: 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
         

    1. Συμφωνεί με την εισήγηση της Προέδρου. 

    2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2017, 

ανέρχεται σε  61.500€ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» 
Ποσό: € 2.000,00    
ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής ενέργειες: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ & 
ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΕ ΜΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ 
ΕΝΤΥΠΑ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Προτεινόμενο  ποσό: € 41.000,00     
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Ποσό: € 6.500,00   

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FAM-
TRIPS ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 

Ποσό: € 5.000,00   
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

Ποσό: € 5.000,00  
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ VISIT DELPHI 
Ποσό: € 2.000,00€ 

Το θέμα αυτό έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2017 
…………………………………………………………………………………………..  



24. 
Τροποποίηση της αριθ. 282/2014 απόφασης σύστασης Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Δελφών. 
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 Μετά από το αίτημα του κ. Λουκά Μητρόπουλου, μέλους της ΕΤΑΠ του Δήμου Δελφών 
ότι για οικογενειακούς λόγους δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις παράστασής του 
στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με το οποίο ζητά να απαλλαγεί των καθηκόντων του, 
παρακαλώ να γίνει δεκτή η αντικατάστασή του. Για την πλήρωση της θέσης προτείνω την κυρία 
Μαρία Μάρακα – Ρωμανού. Η Μαρία Ρωμανού έχει διατελέσει πρώην Γενική Διευθύντρια ΕΟΤ, 
είναι αρχιτέκτονας και εμπειρογνώμονας του τομέα τουρισμού. 
 
 
 
 
 
 


