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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ                                              
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ                                          
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____            
                     
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
( 14ης    Ιουλίου  2017) 

------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
1. Λήψη απόφασης για τη σύσταση ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 

∆ήμου ∆ελφών. (Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
2. Τροποποίηση  Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου ∆ελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 

του Ν.4479/2017. (Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
3. Αναμόρφωση (4η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 

Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 
4. Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του ∆ήμου με ΚοιΣΠΕ. 

(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 
5. ∆ιαγραφές οφειλών. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών 

Υπηρεσιών). 
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, 

προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
7. ∆ιαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων 

έτους 2012 του κ. Μολλέ Λουκά. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 
Οικ/κών Υπηρεσιών). 

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: 
κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

9. ∆ιαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων 
έτους 2012 του κ. Μολλέ Λουκά. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 
Οικ/κών Υπηρεσιών). 

10. Αναδιατύπωση της αριθ. 58/20.3.2017 απόφασης του ∆ημ. Συμβουλίου για ορισμό 
μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, 
εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του ∆ήμου έτους 2017. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος 
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

11. Λήψη απόφασης για την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. 
Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος ∆/νσης Περιβάλλοντος). 

12. Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 
Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

13. Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 
Κληρ. Ε.ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. 
Κληροδοτημάτων). 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. 
προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. 
προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ ∆Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 07/2013). (Εισηγήτρια: 
κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.). 
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17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ. (Εισηγήτρια: κ. 
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ. 
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 
ΧΡΙΣΣΟΥ.(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 

20. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄  αριθ. 13/2017 (1η  επικαιροποίηση της 1/2017) μελέτης 
του έργου με τίτλο ΕΡΓΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΛΑΝΟ∆ΙΩΝ (ΡΟΜΑ) και τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία 
Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.). 

21. Έγκριση σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, ∆ήμου 
∆ελφών, και με την ίδια σχέση εργασίας (Ι∆ΟΧ, για το προσωπικό που απασχολείτο 
στον τομέα καθαριότητας μέχρι 7/6/2017, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017). (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, 
αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 

22. Έγκριση πρόσληψης  ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με 
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «Κ∆ΑΠ» της ∆ράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018. 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 

23. Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 
καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. (Εισηγητής: 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 

24. Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων 
συμμετεχόντων. (Εισηγητής: (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. 
προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 

25. ∆ιαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού 
σχεδίου της ∆Ε Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος και γραφείου του ακινήτου Γαζή – Καρελλά. 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

27. Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις ΤΚ Γραβιάς, Καστελλίων και 
Μαριολάτας,  για την αρδευτική περίοδο 2017. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, 
Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιρινής περιόδου. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
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1.  
Λήψη απόφασης για τη σύσταση ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
∆ήμου ∆ελφών.  
(Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. οικ. 29.994/15.12.2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

∆ήμου ∆ελφών και της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) Λαμίας με τίτλο: 
«Στρατηγικός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης και των μονάδων 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του ∆ήμου ∆ελφών», η ∆.Ε.Υ.Α. Λαμίας υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 
3445/Ε/14.06.2017 Μελέτη με τίτλο: «Οικονομοτεχνική Μελέτη Σύστασης Ειδικού Σκοπού ∆ημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  ∆ήμου ∆ελφών», η οποία έλαβε από το πρωτόκολλο του 
∆ήμου ∆ελφών αριθ. πρωτ. 13611/14.06.2017. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν λόγω μελέτης (η οποία επισυνάπτεται και θα αποτελέσει 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης), η προτεινόμενη ∆.Ε.Υ.Α. του ∆ήμου ∆ελφών αποδεικνύεται ότι 
είναι βιώσιμη και η σύστασή της θεωρείται σκόπιμη και επιβεβλημένη.  

Προς αυτό τον σκοπό συγκλίνουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ∆ήμος με τη 
λειτουργία του «γηρασμένου» και «καταπονημένου» δικτύου ύδρευσης, το οποίο απαιτεί άμεση 
αντικατάσταση ή τουλάχιστον αναβάθμιση, οι αυξημένες λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες στους 
τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήμου, τα ιδιαίτερα προβλήματα που εμφανίζονται με την 
κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης (δίκτυα και βιολογικός καθαρισμός) και τα οποία 
απαιτούν την σύσταση ενός σύγχρονου φορέα, που ξεπερνώντας τις παραδοσιακές δομές μιας 
υπηρεσίας του ∆ήμου, θα δημιουργήσει νέες προοπτικές στον τομέα ύδρευσης, αποχέτευσης, καθώς 
και του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης στο ∆ήμο πρέπει 
να αντιμετωπισθεί ριζικά και μεθοδικά με την κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και 
την ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων. Ο ∆ήμος δεν είναι σε θέση να καλύψει από 
ιδίους πόρους τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την κατασκευή των έργων, ώστε να λειτουργήσει 
(σε σύγχρονη βάση και με προοπτική) το ολοκληρωμένο σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης στην 
περιοχή μας και να εξασφαλίσει τελικά, μέσω των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τη 
δημόσια υγεία των ∆ημοτών. 

Με τον Ν. 1069/80 παρέχονται οικονομικά κίνητρα και εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση του 
όλου έργου, από το πρόγραμμα επενδύσεων, με δωρεάν επιχορήγηση, με δανειοδότηση και από 
ιδίους πόρους της νέας επιχείρησης που προβλέπονται από αυτή και κατά συνέπεια ενδείκνυται η 
σύσταση της επιχείρησης και η διοικητική της αυτοτέλεια και ευελιξία ως προς την διοίκηση και 
διαχείριση που απαιτείται, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και με την 
επιβαλλόμενη ταχύτητα και ευελιξία κάθε πρόβλημα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής του 
∆ήμου. 

Η λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α. ανοίγει ορίζοντες και προσφέρει δυνατότητες για αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στα αντικείμενα ύδρευσης και αποχέτευσης, στην περιοχή ευθύνης της επιχείρησης. Η 
προοπτική δημιουργίας ∆.Ε.Υ.Α. επιβάλλει ακόμη περισσότερο την δημιουργία εκείνων των 
μηχανισμών που θα είναι σε θέση να προσφέρουν σύγχρονες υπηρεσίες στους δημότες - 
καταναλωτές. Η ∆.Ε.Υ.Α. επιβάλλεται να συσταθεί πρώτον για τις ανάγκες παρακολούθησης των ήδη 
εκτελουμένων έργων και δεύτερον για την ανάγκη ένταξης νέων έργων σε προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει επιχορήγηση των έργων από τους φορείς της Ε.Ε., αλλά και 
από τις ∆ημόσιες Επενδύσεις που διατίθενται μέσω του ΥΠ.ΕΣ. 
 

Επίσης, στους λόγους σύστασης της ∆.Ε.Υ.Α. συγκαταλέγονται και οι εξής εκτιμήσεις: 
 Ότι θα υπάρξει καλύτερη οργανωτική δομή, 
 Ότι θα λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 

δημόσιο συμφέρον, 
 Ότι θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, 
 Ότι θα υπάρχει σωστή οικονομική διαχείριση, αφού θα τηρείται προϋπολογισμός και θα 

υπάρχει ταμειακή υπηρεσία, 
 Ότι θα υπάρχει βελτίωση της νοοτροπίας προσωπικού, προς την κατεύθυνση της αμεσότητας 

και της αποτελεσματικότητας. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1069/80 «περί κινήτρων για 
την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης», τον Ν 3463/2006 άρθρο 254 «περί 



4 
 

∆ημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τη γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Ευστάθιου ∆ελμούζου, που 
ορίστηκε για τον σκοπό αυτό κατόπιν της αριθ. 212/17.05.2017 αποφάσεως της Οικονομικής 
Επιτροπής, 

 
Εισηγούμαι προς τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου 

Τη σύσταση της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης με την επωνυμία «∆ημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ∆ήμου ∆ελφών». 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων 
μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και 
όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της περιοχής 
αρμοδιότητάς της. 

Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ∆ικαίου με 
κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των 
έργων της αρμοδιότητας της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 
1069/80. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.∆. 410/95 και οι κανόνες της ιδιωτικής 
οικονομίας (άρθρο 1 § 3 Ν. 1069/80). 

Έδρα της επιχείρησης θα είναι ο ∆ήμος ∆ελφών και ειδικότερα η ∆ημοτική Κοινότητα Άμφισσας 
(άρθρο 1 § 1 Ν. 1069/80). 

Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του ∆ήμου ∆ελφών (άρθρο 
1 § 3 & άρθρο 2 § 2 Ν. 1069/80). 
Η σύσταση της επιχείρησης δικαιολογείται από τους λόγους: 

1. Με τη σύστασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/80 που έχει διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και ευελιξία, αντιμετωπίζεται ριζικά, μεθοδικά και μακροχρόνια όλο το κύκλωμα 
ύδρευσης και αποχέτευσης του ∆ήμου, μέσω της εκτέλεσης και λειτουργίας των συναφών έργων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

 
2. Ο ∆ήμος ∆ελφών υδροδοτείται μέσω δικτύου, το οποίο προϋφίσταται πολλών ετών, με αποτέλεσμα 

να απαιτείται άμεση αντικατάσταση (σχεδιασμός, μελέτη, χρηματοδότηση, υλοποίηση έργων), 
σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση. Ο ∆ήμος λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν οι 
αγωγοί δαπανά ετησίως σημαντικά ποσά σε αποκαταστάσεις, ενώ ταυτόχρονα χάνονται άσκοπα 
μεγάλες ποσότητες πόσιμου νερού εξαιτίας της διαρροών που υπάρχουν στο δίκτυο.  

 
3. Ο ∆ήμος ∆ελφών αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα από την τμηματική ανυπαρξία δικτύου 

όμβριων υδάτων και ακαθάρτων λυμάτων. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να δημιουργούνται 
κίνδυνοι υγείας από τα λύματα. Επιβεβλημένη είναι η συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό – στόχο την επίλυση των 
προβλημάτων του ∆ήμου.  

 
4. Το ζήτημα Ύδρευση - Αποχέτευση είναι αναγκαίο να αντιμετωπισθεί από ένα σύγχρονο και 

αποδοτικό μηχανισμό που θα αναβαθμίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες, που ως 
τώρα παρέχονταν από την ∆ημοτική Υπηρεσία. Οι νέες δομές που αναμένεται να αναπτυχθούν 
στον ∆ήμο επιβάλλουν την σχεδίαση και την παρέμβαση σε μια ευρύτερη περιοχή, με στόχο την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 
5. Τα προβλεπόμενα από τον Ν. 1069/80 κίνητρα και η προοπτική εξασφάλισης χρηματοδότησης 

έργων στον τομέα ύδρευσης - αποχέτευσης από το πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων, από 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από δανειοδότηση και από ίδιους πόρους της νέας 
επιχείρησης επιβάλλουν τη σύσταση και λειτουργία της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης ∆ήμου ∆ελφών. 

 
Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ∆ήμου ∆ελφών είναι Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού 

∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), ειδικού σκοπού, με κριτήρια ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται όσον αφορά την 
διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία, συντήρηση έργων και τις πηγές χρηματοδότησης από τις 
διατάξεις του Ν. 1069/80 και τις τροποποιήσεις αυτού, τον Ν. 3463/2006 με τις τροποποιήσεις αυτού, 
όπως επίσης και από το Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού. Περιουσία της επιχείρησης 
αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1069/80 τα έργα ύδρευσης - αποχέτευσης που έχουν 
εκτελεσθεί ή θα εκτελεσθούν με βάση τις μελέτες που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν στην διοικητική 
περιφέρεια του ∆ήμου, καθώς επίσης όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή 
έμμεσα στο δίκτυο και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο 
στοιχείο που θα παραχωρηθεί από τον ∆ήμο. 
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Ο τρόπος εκμετάλλευσης των έργων και των υπηρεσιών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 1069/80, καθώς και με κανονισμούς που θα συνταχθούν σε συμφωνία με τις διατάξεις του Νόμου 
ή κάθε άλλου νόμου που θα αντικαθιστά ή θα τροποποιεί αυτόν. 
 
Έσοδα της επιχείρησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 ως και 16 και 27 και 28 του Ν. 

1069/80 είναι: 
 Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και 

αποχέτευσης που υπολογίζεται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του νερού (άρθρο 10  § 1 εδ. 
α και 11 Ν. 1069/80). 

 Το ειδικό τέλος 3% όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 2065/92 (άρθρο 10 
§ 1 εδ. β και 12 Ν. 1069/80). 

 ∆ωρεάν επιχορήγηση από το πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% επί 
των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης 
αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 § 1 εδ. ια και 13 Ν. 1069/80). 

 Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της αποχέτευσης (άρθρο 10 § 1 εδ. γ΄ Ν. 1069/80). 
 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης προς τον αγωγό ύδρευσης και της αποχέτευσης 

(άρθρο 10 § 1 εδ. δ΄ και άρθρο 15 Ν. 1069/80) 
 Το τέλος σύνδεσης μετά του δικτύου της ύδρευσης (άρθρο 10 § 1 εδ.  ε’ Ν. 1069/80). 
 Το τέλος χρήσης υπονόμων (άρθρο 10 § 1 εδ. στ΄ και άρθρο 16 Ν. 1069/80). 
 Η αξία νερού που καταναλώνεται (άρθρο 10 § 1 εδ. ζ΄ Ν. 1069/80). 
 Η εγγύηση χρήσης υδρομετρητή (άρθρο 10 § 1 εδ. η΄ Ν. 1069/80). 
 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων ύδρευσης – αποχέτευσης (άρθρο 10 § 1 εδ. 

θ΄ Ν. 1069/80). 
 Οι συνεισφορές τρίτων για έργα προς εκτέλεση (άρθρο 10 § 1 εδ. ι΄ Ν. 1069/80) 
 Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 § 1 εδ. ιβ΄ 

Ν. 1069/80). 
 ∆άνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 § 1 εδ. ιγ΄ Ν. 1069/80) και 

τέλος 
 Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 του Ν. 

1069/80, καθώς και κάθε νόμιμη πρόσοδος. 
 
Η επιχείρηση διοικείται από ∆ιοικητικό Συμβούλιο, που θα αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα 

οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου ∆ελφών.  
  
Ειδικότερα το επταμελές ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α. ∆ήμου ∆ελφών θα αποτελείται από: 
 

1. Τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους του ∆ήμου ∆ελφών, εκ των οποίων ένας (1) θα προέρχεται 
από την μειοψηφία. 

2. ∆ύο (2) ∆ημότες του ∆ήμου ∆ελφών, που θα ορίζονται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο μαζί με τους 
αναπληρωτές τους και οι οποίοι θα έχουν γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

3. Έναν (1) εκπρόσωπο Συλλόγου ή Επιμελητηρίου, που θα ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του 
από το ∆ημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Συλλόγου ή Επιμελητηρίου και ο οποίος θα 
έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση θα απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, τότε 

στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχει και εκπρόσωπος των εργαζομένων, οπότε μειώνεται κατά 
έναν ο αριθμός των ∆ημοτών που συμμετέχουν στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης. 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα τέσσερα παραπάνω μέλη του τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο του (άρθρο 3 § 1 του Ν. 1069/80 και 255 Ν. 3463/2006). 
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το ∆ημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπεί την 

επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις τις δικαστικές ή εξώδικες. Σε περίπτωση απουσίας του αντικαθίσταται 
από τον Αντιπρόεδρο (άρθρο 5 § 4 Ν. 1069/80).  
Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί την θητεία του ∆ημοτικού Συμβουλίου και λήγει 

μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη. 
Οι δαπάνες για την λειτουργία της επιχείρησης θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της. 

 
Ανατίθεται στον ∆ήμαρχο ∆ελφών η μέριμνα για κάθε απαραίτητη ενέργεια που αφορά στην έκδοση 

του Φ.Ε.Κ. σύστασης της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης. 
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2. 
Τροποποίηση  Ο.Ε.Υ. του ∆ήμου ∆ελφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
Ν.4479/2017.  
(Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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3. 
Αναμόρφωση (4η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη 

      Η Προϊσταμένη  ∆/νσης  Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
Έχοντας Υπόψιν : 
1.Την αριθ.πρωτ.326/31206/14-03-2017 (Α∆Α: 608ΩΟΠ10-ΘΓ6)  απόφαση  του Γενικού 
Γραμματέως  της  Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος περί        
Επικύρωση της 2/24/2017 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών-Ορθή 
Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του ∆ήμου ∆ελφών 
Οικονομικού έτους 2017».  
2. Το γεγονός οτι με την αριθ.84/2017(Α∆Α: 7ΓΓ3Ω9Θ-Μ0Σ) εγκρίθηκε το τεχνικο πρόγραμμα  
2017 και η 1η αναμόρφωση  αυτού. 
3. Το γεγονός οτι με την αριθ.149/22-5-2017(Α∆Α:ΩΑΠΜΩ9Θ-49Π) εγκρίθηκε  η 2η 
αναμόρφωση  αυτού. 
4. Το γεγονός οτι με την αριθ.241/2017(Α∆Α: 65ΝΜΩ9Θ-6Ρ7) εγκρίθηκε  η 3η αναμόρφωση  
αυτού 
5. Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική 
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
∆ήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας 
(συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που 
πρέπει να εκτελεστούν. 
Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του 
τεχνικού προγράμματος. 
 
6. Το γεγονός ότι με τo αριθ.πρωτ.οικ.15503/07-07-2017 έγγραφο της η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής  Προστασίας αιτείται την εγγραφή στο πρόγραμμα- ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ενός νέου έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και προϋπολογισμού ύψους  #  
6.100,00# € από τα αδιάθετα του εν λόγω προγράμματος 
7. Το γεγονός ότι με τo αριθ.πρωτ.οικ.15759/10-07-2017 Απόφαση του ∆ημάρχου  
 κου  Α.Η. Παναγιωτόπουλου έγινε κατανομή (Νο19)  των εσόδων από  την λειτουργία ΑΠΕ 
στο ∆. ∆ελφών   για το χρονικό διάστημα 01/07/2016 έως 30/09/2016  σύμφωνα με το  
αριθ.πρωτ. 15276/06-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
                                                Κατόπιν των ανωτέρω 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Α.  Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος  ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

-2017  ως  εξής  : 
 
Έτος 
ένταξης 

 
 
Τίτλος έργου/Μελέτης 

Παλαιά 
πίστωση 

Αλλαγή Νέα 
πίστωση& 
Προϋπολογ
ισμός 

Παρατηρή
σεις 

2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 0,00 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΑΤΑ 
6.100,00 6.100,00  
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Β. Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος –ΑΠΕ  2017  ως  εξής  : 

 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  Νο18 ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1/07/2016ως30-09-2016 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣΤΑΘ
ΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟ
ΥΝ ΠΟΣΟ 

 
∆ΗΜΟΣ 
∆ΕΛΦΩΝ 
 
 

 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΕΤΟΣ Α.Ε. 
 
 
 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΑΕΤΟΣ Α.Ε. 

 
ΑΕΤΟΣ-
ΚΟΚΟΡΑΙΙΚΑ 

12836.57 

Τ.Κ. 
ΒΟΥΝΙΧΩ
ΡΑΣ 

6983.10 

2567.31 
Τ.Κ. 
ΠΕΝΤΕΟΡΙ
ΩΝ 

3286.16 

 
ΤΣΙΤΟΜΗ-
ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ

12325.44 

Τ.Κ. 
ΑΓ.ΠΑΝΤΩ
Ν 

2366.48 

2465.09 

Τ.Κ. 
ΒΟΥΝΙΧΩ
ΡΑΣ 

587.98 

Τ.Κ. 
ΠΕΝΤΕΟΡΙ
ΩΝ 

2172.92 

∆.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι
ΟΥ 

4732.97 

∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
Α.Ε. 

ΓΚΙΩΝΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 

21956.95 
∆.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

17565.56 4391.39 

ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΒΕΤΕ ΡΕΜΑ 

ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ 
0.00 

 
Τ.Κ. 
ΕΠΤΑΛΟΦ
ΟΥ 

0.00 0.00 

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕΒΕ  ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 0.00 

 
Τ.Κ. 
∆ΕΛΦΩΝ 

0.00 0.00 

 
ΣΥΝΟΛΑ 47.118.96 

 
37.695.17 9423.79 

 
Γ) Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα 
∆) Τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2017 όπως προτείνονται  
Ε Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ∆ήμου για τα έργα που απαιτείται  
Ζ) Την  συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία  των πινάκων του τεχνικού 
προγράμματος 
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4. 
Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του ∆ήμου με ΚοιΣΠΕ.  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
΄Eχοντας υπόψη : 
α. το αριθ. πρωτ.15882/12-07-2017 αίτημα του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης 
Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομού Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας»  περι 
∆ιεύρυνσης του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει με τον  ∆ήμο 
∆ελφών με θέμα «Προαγωγή της Επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα 
των Τουριστικών Υπηρεσιών» σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης  
β. τις διατάξεις του ν.3852/10(ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): ‘Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.’  έθεσε υπόψη 
του Συμβουλίου το σχέδιο τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ∆ήμου ∆ελφών 
και Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας προκειμένου  το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
……………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα 

των Τουριστικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Άμφισσα,  10.07.2017 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 
1) ∆ήμος ∆ελφών 

2) Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 
 

 
 
 
 
 
 
                                  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ   1 : ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΑΡΘΡΟ   2 : ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
ΑΡΘΡΟ   3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ   4 : ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 
ΑΡΘΡΟ   5 : ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ   6 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ   7 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ   8 : ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  9 : ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -   
                    ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ  11 : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ  12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Σήμερα την 10η Ιουλίου 2017  ημέρα ∆ευτέρα, οι παρακάτω  φορείς που θα καλούνται 

στο εξής συμβαλλόμενοι: 
 
 
1. Ο ∆ήμος ∆ελφών που εκπροσωπείται νόμιμα  από τον ∆ήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο 
Αθανάσιο 
2. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Πρόεδρο ∆.Σ. κ. 
Μπαφατάκη Ασημάκη. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

 Την Α∆Α: 7H3XΩ9Θ-ΤΞΠ  του ∆ήμου ∆ελφών 
 Τον 3852 /2010 
 Τον Ν. 2716/1999 
 Τον Ν. 4430/2016 
 Τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Ν. 3106/2003 περί Προγραμματικών Συμβάσεων- 

Προγράμματα Κοινωνικής Φροντίδας- Ειδικό Πρόγραμμα Εθελοντισμού 
 Τις σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων των ως άνω συμβαλλόμενων φορέων και 

συγκεκριμένα: 
α) Την αριθ.  126/21.03.2016 του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών. 
β) Την με αριθ. 1/29.03.2016 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 

 
Συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
 

Οι ως άνω συμβαλλόμενοι με την παρούσα προγραμματική σύμβαση συμφωνούν, στην 
υλοποίηση του σχεδίου «Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον 
τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών». Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. 
Φωκίδας μέσω της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού, 
που εδρεύει στην Άμφισσα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 13. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί ο συντονισμός και η υποστήριξη 
δράσεων που ενισχύουν την επαγγελματική ενσωμάτωση των ψυχικά πασχόντων και 
συγκεκριμένα : 

 η παροχή τουριστικών υπηρεσιών από το Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού του 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας (μεταφορές, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κρατήσεις 
ξενοδοχείων, κρατήσεις εστιατόριων, ξεναγήσεις) στο πλαίσιο φιλοξενίας απόστολων 
και εν γένει δράσεων τουριστικής προβολής και ανάπτυξης, εκθέσεων, συνεδρίων αλλά 
και στο πλαίσιο υποχρεώσεων εθιμοτυπίας του ∆ήμου ∆ελφών (∆ημάρχου, 
Αντιδημάρχων, Γενικού Γραμματέα και Ειδικών Συνεργατών). 

 Αξιοποίηση σημείων εντός του ∆ήμου ∆ελφών (στα τουριστικά μέρη ∆ελφοί, Άμφισσα, 
Γαλαξίδι, Ιτέα) για ενέργειες κοινού ενδιαφέροντος με κοινό όφελος  (Τουριστική 
προβολή , ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος, ανάδειξη προϊόντων και υπηρεσιών 
τοπικού ενδιαφέροντος, ανάδειξη ηθών και εθίμων συνδεόμενων με την τοπική 
λαογραφία και παράδοση), μέσω του Κοι.Σ.Π.Ε. για  άτομα με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα δίδεται προτεραιότητα ή/και σε άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 
Ειδικότερα:  

1. η δημιουργία και λειτουργία τουριστικού περιπτέρου παροχής πληροφοριών (info 
kiosk) σε κεντρικό σημείο της πόλης των ∆ελφών, το οποίο θα αποτελεί σημαντικό 
σημείο αναφοράς για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, που δέχονται οι ∆ελφοί 
καθόλη τη διάρκεια του έτους. Αντικείμενο εργασιών του τουριστικού περιπτέρου θα 
είναι: η παροχή τουριστικών υπηρεσιών στους επισκέπτες της πόλης των ∆ελφών και 
εν γένει του ∆ήμου. Ενδεικτικά, θα είναι δυνατή η πληροφόρηση των επισκεπτών για 
τον ∆ήμο ∆ελφών, για χώρους ιστορικού-τουριστικού ενδιαφέροντος, για τοπικά 
προϊόντα, ενώ παράλληλα θα είναι διαθέσιμες τουριστικές υπηρεσίες όπως: η έκδοση 
εισιτηρίων, η οργάνωση εναλλακτικών διαδρομών και ξεναγήσεων, η συμμετοχή σε 
βιωματικά σεμινάρια και μαθήματα, που θα διοργανώνονται σε συνεργασία με 
επιχειρήσεις των ∆ελφών, φορείς και συλλόγους (μαθήματα γαστρονομίας κ.λπ.). Το 
τουριστικό περίπτερο θα διαθέτει ασύρματη σύνδεση (wi-fi), και συσκευή αφής (touch) 
για αυτόνομη περιήγηση του επισκέπτη στη πόλη των ∆ελφών και άλλα σημεία 
ενδιαφέροντος, με χάρτες και οπτικοακουστικό υλικό. Τέλος, θα δίνει πληροφορίες 
στους επισκέπτες για σημεία πώλησης μέσα στην πόλη των ∆ελφών τοπικών 
παραδοσιακών και άλλων προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η τοπική οικονομία 
και να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα προϊόντα της περιοχής. 

2. η λειτουργία των τουριστικών τρένων τύπου DOTTO του ∆ήμου μας στις εγκεκριμένες 
διαδρομές, πραγματοποιώντας διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος για τους 
επισκέπτες αντί εισιτηρίου. 

3. η διαχείριση και λειτουργία των δημοσίων τουαλετών (WC) της ∆ημοτικής Κοινότητας 
∆ελφών με αυτόματο κερματοδέκτη, καθώς και η καθημερινή μέριμνα για την 
καθαριότητα και την υγιεινή του χώρου.   

4. η διαχείριση παραδοσιακής οικίας στην περιοχή «Χάρμαινα» της ∆ημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, όπου προβλέπεται να δημιουργηθεί εργαστήρι καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, 
το οποίο και θα συμπληρώσει τον παραδοσιακό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα της 
Χάρμαινας, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει μία εναλλακτική δραστηριότητα στους 
επισκέπτες της περιοχής.  

5. η διαχείριση του φυλακίου του Τελωνειακού Γραφείου της ∆ημοτικής Κοινότητας Ιτέας, 
το οποίο προβλέπεται να λειτουργήσει ως πληροφοριακό περίπτερο (info kiosk) 
παρέχοντας τουριστικές πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος του ∆ήμου ∆ελφών 
με διανομή έντυπου υλικού στους επισκέπτες κρουαζιέρας στο Λιμάνι της Ιτέας.    

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
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Οι Κοι.Σ.Π.Ε.  (Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης) είναι Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου που θεσπίστηκαν με το Νόμο 2716/99 του Υπουργείου Υγείας και 
η εποπτεία τους ανήκει στην ∆ιεύθυνση Ψυχικής Υγείας. 
 

Στα πλαίσια αυτά λειτουργεί και ο Κοι.Σ.Π.Ε  Νομού Φωκίδας, που ιδρύθηκε στην 
Άμφισσα, το 2006. Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμού αφού 
είναι παράλληλα μία παραγωγική και εμπορική μονάδα, αλλά και μία μονάδα ψυχικής υγείας. 
Στόχος τους είναι η κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα συμβάλλοντας στη θεραπεία και  στην κατά το δυνατόν οικονομική 
τους αυτάρκεια. 

Στα πλαίσια αυτά ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει αναπτύξει έως σήμερα τρεις βασικές οικονομικές 
δραστηριότητες: 

1. Κατάστημα βιολογικών και οικολογικών προϊόντων «Πράσινο Σπίτι» 
2. Γραφείο Εναλλακτικού Τουρισμού 
3. Μονάδα Παραγωγής Σαπουνιού από ελαιόλαδο 

 
Από τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης και τη λειτουργία του σχεδίου δράσης 

του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας με τίτλο «Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά 
πασχόντων στον τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών» επιτυγχάνεται η απασχόληση των 
ατόμων με ψυχικά προβλήματα και η ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο μέσω της 
λειτουργίας του Γραφείου Εναλλακτικού Τουρισμού. Βασικός στόχος είναι η άρση των 
διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, που δημιουργούνται από το στίγμα των ψυχικών 
παθήσεων.  

 
Με την λειτουργία του εν λόγω σχεδίου δράσης, επιτυγχάνεται ο συντονισμός δράσεων του 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ∆ήμου ∆ελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. στους στόχους της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, στην εδραίωση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε., στην προώθηση της 
ιδέας της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, στην καταπολέμηση 
του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση της 
απασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών και στην 
παράλληλη ανάπτυξη της απασχόλησης των ψυχικά πασχόντων καταπολεμώντας τη διάκριση 
και προωθώντας την ισότητα. Το σχέδιο δράσης και συγκεκριμένα η λειτουργία του τουριστικού 
περιπτέρου στον ιστορικό χώρο των ∆ελφών θα χρηματοδοτηθεί μέσω επιχορήγησης του 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας από τον ΚΑΕ 2544 του Υπουργείου Υγείας και συμφώνα με την Α∆Α  
77Ζ0465ΦΥΟ-ΖΒΒ. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σύμφωνα με τον Ν. 4430/2016, οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ήτοι 

οι Κοι.Σ.Π.Ε., όπως και οι Κοιν.Σ.Επ., μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για 
τη μελέτη και την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινής ωφέλειας, που αναφέρονται στους 
καταστατικούς τους σκοπούς με αντισυμβαλλόμενους  το ∆ημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 («Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», ΦΕΚ 87Α/2010), το άρθρο 225 Νόμο 3463/2006 («Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων 
και Κοινοτήτων», ΦΕΚ 114Α/2006), το Νόμο 2716/1999 («Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των 
υπηρεσιών Ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 96Α/1999), το άρθρο 6 του Ν.4430/2016 
(«Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», 
ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και 
τις σχετικές αποφάσεις του ∆ήμου ∆ελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας συνάφθηκε 
Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, που αφορά στην προώθηση της 
επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων στον τομέα της παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης προγραμματικής 
σύμβασης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Το κόστος υλοποίησης της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα 
χιλιάδων & πεντακοσίων ευρώ  (12.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί εξ 
ολοκλήρου από τον  εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2017 του ∆ήμου ∆ελφών ως εξής:  

 
Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων  

στον Τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών 
 

Κωδικός Προϋπολογισμού 2017 
∆ήμου ∆ελφών 

 

Περιγραφή Κωδικού Ποσό 

ΚΑ 0064-32 ∆απάνες εκθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού 6.500,00 

ΚΑ 0064-33 ∆ιακρίσεις, αναμνηστικά, έξοδα φιλοξενίας και 
διοργάνωση fam-trips δημοσιογράφων 

4.000,00 

ΚΑ 0064-34 
 
 

∆ημόσιες Σχέσεις, λοιπά έξοδα 
  

1.500,00 
 
 

   

 Συνολικό κόστος υλοποίησης σύμβασης 12.000,00 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
 

Μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο ∆ήμος ∆ελφών και όποτε παραστεί 
ανάγκη στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων τουριστικής προβολής, θα διαβιβάζει στον 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας εντολή παροχής υπηρεσιών - όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3 
της παρούσας σύμβασης - αναφέροντας είδος αιτούμενης υπηρεσίας, ημερομηνία και αριθμό 
και όνομα/ιδιότητα (στο βαθμό που αυτό είναι εκ των προτέρων εφικτό) συμμετεχόντων.  

Στο τέλος κάθε μήνα ο Κοι.Σ.Π.Ε. θα συντάσσει απογραφικό δελτίο, όπου θα περιέχονται 
οι υλοποιηθείσες παροχές υπηρεσίας και θα συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά.  Το 
δελτίο θα αποστέλλεται για έλεγχο και έγκριση στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εν 
συνεχεία για πληρωμή στην οικονομική υπηρεσία του ∆ήμου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και έχει διάρκεια έως ένα 
ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της , ήτοι έως 31/12/2017,  χρονικό διάστημα  κατά το 
οποίο θα έχει εκτελεστεί το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας. 

Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί, εφόσον την παράταση αυτή 
προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων φορέων κατόπιν σχετικών αποφάσεων 
των συμβουλίων των φορέων που εκπροσωπούν. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύμβασης αυτής συνιστάται όργανο με τίτλο 
«Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» με έδρα την Άμφισσα. 
 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 
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1. Τον κ. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, ∆ήμαρχο ∆ελφών, ως Πρόεδρο της επιτροπής και 

αναπληρωματικό μέλος τον Αντιδήμαρχο κ. Αριστείδη Αγγελόπουλο.  
2. Το ορισμένο τακτικό μέλος κ. Ασημάκη Μπαφατάκη, Πρόεδρο ∆.Σ. και 

αναπληρωματικό μέλος, την κα. Χαψούλα Γεωργία, Γραμματέας ∆.Σ. 
 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων εφαρμογής 

της σύμβασης, την υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, τον έλεγχο 
και έγκριση των απογραφικών μηνιαίων δελτίων των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επίλυση 
κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων, σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρμογής της. Επιπλέον και εφόσον προκύψει κατά την υλοποίηση της σύμβασης, η επιτροπή 
παρακολούθησης αιτιολογημένα μπορεί να εισηγηθεί την τροποποίηση των άρθρων (π.χ. του 
οικονομικού αντικειμένου, της διάρκειας κ.λπ.) της παρούσας σύμβασης.  Στην περίπτωση αυτή 
την τροποποίηση προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων φορέων κατόπιν 
σχετικών αποφάσεων των συμβουλίων των φορέων που εκπροσωπούν.  
 

Χρέη γραμματέα εκτελεί το μέλος- εκπρόσωπος του Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας. 
 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, που έχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ότι αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και εφόσον 
ζητηθεί από οποιονδήποτε από τους συμβαλλόμενους φορείς. 
 

Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους συμβαλλόμενους φορείς 
και συνεδριάζει σε κάθε περίπτωση όταν είναι παρόντα και τα τρία μέλη της.  
 

Οι αποφάσεις της επιτροπής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και λαμβάνονται κατά 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση κωλύματος κάθε τακτικό μέλος μπορεί να 
αντικατασταθεί από  ένα αναπληρωματικό. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης που θεωρούνται όλοι 
σημαντικοί, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης ή των συναλλακτικών 
ηθών από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά του. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της 

σύμβασης και που δεν διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης, 
θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Άμφισσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

 ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 

 Καμία τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο 
που υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών και χωρίς τις 
σχετικές αποφάσεις των συμβουλίων των φορέων που εκπροσωπούν. 

 
 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 

συμβαλλόμενο μέρος , ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική 
σύμβαση , η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από 
οποιοδήποτε μέρος , δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 
από  δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους.  
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 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να διευρύνεται με τη συμμετοχή και άλλων μερών , μετά 
από ομόφωνη απόφαση των συμβαλλομένων μερών.   

 
Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 

και αφού διαβάσθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής , υπογράφεται ως εξής: 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

Α/Α 
ΦΟΡΕΑΣ / ΝΟΜΙΜΟΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

 
1 

 
∆ήμος ∆ελφών 

  

 
2 

 
Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας 
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5. 
∆ιαγραφές οφειλών.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:  Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.∆.Κ. 
 

Α΄  ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 
  Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ελφών, με το αριθμ. 

13051/13-6-2017 έγγραφο της, μας απέστειλε την από 8-6-2017  αίτηση  του ∆ήμου και μας 
ενημέρωσε ότι, το ακίνητο  που υδροδοτείται με το  αριθμ. 554 ∆ υδρόμετρο , με την αριθμ. 
12494/12-9-2016 συμβολαιογραφική πράξη , μεταβιβάστηκε  από την ιδιοκτησία των πρώην 
ιδιοκτητών , Τσικνής Κων/νος και Καναβάκη Μαρία, στην ιδιοκτησία του ∆ήμου  ∆ελφών.  

Πλην όμως, λόγω  καθυστερημένης παραλαβής των σχετικών εγγράφων  αλλά και λόγω 
αδείας του αρμοδίου  υπαλλήλου της υπηρεσίας μας, δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη 
απενεργοποίηση του αριθμ. 554 ∆  υδρομέτρου το Γ΄ Τετράμηνο του έτους 2016, με 
αποτέλεσμα, ενώ  ιδιοκτήτης του ακινήτου το διάστημα αυτό είναι  ο ∆ήμος ∆ελφών, να χρεωθεί, 
εσφαλμένα η πρώην ιδιοκτήτρια κ. Καναβάκη Μαρία (Aρ. Βεβ. 635 & 636/23-6-2017) ,τα 
κατωτέρω πάγια τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, τα οποία πρέπει να διαγραφούν. 
Ποσό που χρεώθηκε το Γ΄ Τετράμηνο 2016 με το αρ. 554 ∆ υδρόμετρο. 
Πάγιο  ύδρευσης                               :  19,04 
Συντήρ. Υδρομέτρου  - ∆εξαμενών   :    1,67 
                                              Σύνολο   20,71 
        ΦΠΑ  ύδρευσης (13%)                   2,48    
        ΦΠΑ Συντ. Υδρομ.- ∆εξ. (24%)      0,40 
Πάγιο Αποχέτευσης                              12,61      
         ΦΠΑ  αποχέτευσης  (24%)            3,03      
                               Γενικό Σύνολο        39,23 
Ποσό διαγραφής : 39,23 € μετά ΦΠΑ 
 

Β΄  ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε. ∆ΕΣΦΙΝΑΣ 

       Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ελφών, με το αριθμ. 
3004/16-6-2017 έγγραφο της, μας διαβίβασε το αριθμ. 2652/7-2-2017 έγγραφο της ∆.Ε. 
∆εσφίνας μετά  εισηγήσεως για διαγραφή  τελών ύδρευσης και αποχέτευσης από τους  κ.κ. 
Ταμπίτσικο Χρήστο του Χαραλάμπους και Οικονόμου Αθανάσιο του Ηλία. Για το μέρος της 
εισηγήσεως  με αύξ. Αριθμό 2 που αφορά διαγραφή τελών επι των ακαθαρίστων εσόδων που 
χρεώθηκε ο κ. Μολές Λουκάς του Γεωργίου , η υπηρεσία μας θα επανέλθει με άλλη εισήγηση, 
που θα αφορά διαγραφές αυτών των τελών. Η εισήγηση της ∆.Ε. ∆εσφίνας , έχει ως κατωτέρω: 

1. O κ. Ταμπίτσικος Χρήστος του Χαραλάμπους κάτοικος ∆.Ε. ∆εσφίνας με την αριθμ. 
Πρωτ. 26538/02-11-2016 Αίτησή του, ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης- αποχέτευσης 
έτους 2016 συνολικού ποσού 66,00 € που εκ παραδρομής βεβαιώθηκε , διότι το υδρόμετρο 
της οικίας του έχει αφαιρεθεί από 13-05-2015.  
      Βεβαιώνεται ότι κατά την πρόσφατη καταχώρηση των υδροληπτών της ∆ημοτικής Ενότητας 
∆εσφίνας στο πρόγραμμα ύδρευσης & αποχέτευσης του ∆ήμου ∆ελφών, είχε χρεωθεί 
λανθασμένα πάγιο ύδρευσης- αποχέτευσης , ενώ το υδρόμετρο είχε αφαιρεθεί. 
      Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω 
πολίτης χρεώθηκε με το αριθμ. ∆5000106 υδρόμετρο , α) πάγια ύδρευσης έτους 2016 με 
αριθμό βεβαίωσης 1034/7-10-2016 ,συνολικού ποσού 28,80 € με ΦΠΑ ,[Πάγιο  25,00 € + 2,60 
€ ( ΦΠΑ 13%) + 1,20 € (ΦΠΑ 24%)] , και β) με αριθμό βεβαίωσης 1035/7-10-2016 πάγιο 
αποχέτευσης έτους 2016 συνολικού ποσού 37,20 € με ΦΠΑ [ Πάγιο  30,00 € + 7,20€ (ΦΠΑ 
24%) ] , τα οποία πρέπει να διαγραφούν , διότι όπως προκύπτει από την σχετική Έκθεση 
Αυτοψίας του αρμοδίου υπαλλήλου του ∆ήμου, το υδρόμετρο αυτό έχει αφαιρεθεί στις 
13/05/2015. 
Ποσό διαγραφής : 66,00 € με ΦΠΑ ( 28,80 ύδρευση + 37,20 αποχέτευση) 
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2. O κ. Οικονόμου Αθανάσιος του Ηλία κάτοικος ∆.Ε. ∆εσφίνας με την αριθμ. Πρωτ. 
997/18-01-2016 Αίτησή του, ζητά την διαγραφή των τελών ύδρευσης  έτους 2016 συνολικού 
ποσού 28,80 € που εκ παραδρομής βεβαιώθηκε με το 1034/07-10-2016 Τριπλότυπο 
βεβαίωσης διότι  δεν υπάρχει υδρόμετρο.  
      Βεβαιώνεται ότι κατά την πρόσφατη καταχώρηση των υδροληπτών της ∆ημοτικής Ενότητας 
∆εσφίνας στο πρόγραμμα ύδρευσης & αποχέτευσης του ∆ήμου ∆ελφών, είχε χρεωθεί 
λανθασμένα πάγιο ύδρευσης , χωρίς να υπάρχει υδρόμετρο. 
      Από τον έλεγχο που πραγματοποίησε η υπηρεσία μας, διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω 
πολίτης χρεώθηκε με το αριθμ. ∆5000866 υδρόμετρο , πάγια ύδρευσης έτους 2016 με αριθμό 
βεβαίωσης 1034/7-10-2016 ,συνολικού ποσού 28,80 € με ΦΠΑ ,[Πάγιο  25,00 € + 2,60 € ( ΦΠΑ 
13%) + 1,20 € (ΦΠΑ 24%)] , τα οποία πρέπει να διαγραφούν , διότι όπως προκύπτει από την 
σχετική Έκθεση Αυτοψίας του αρμοδίου υπαλλήλου του ∆ήμου, το υδρόμετρο αυτό δεν 
υπάρχει. 
Ποσό διαγραφής : 28,80 € με ΦΠΑ. 
 

Γ΄  ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆.Ε. ΙΤΕΑΣ 

      Η ∆.Ε. Ιτέας με το αριθμ. ∆.Υ/12-6-2017 έγγραφό της υπογεγραμμένο από την  
Αντιδήμαρχο της και την υπεύθυνο υπάλληλο ύδρευσης ,εισηγούνται την διαγραφή 
βεβαιωθέντων δημοτικών εσόδων από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης, ως κατωτέρω : 
    1.  Στον κ. Μόσχο Αντώνιο του Νικολάου, με την υπ΄ αριθμ. 6/56/2017 απόφαση του 
∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών διαγράφηκαν πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 
έτους 2016 για παροχή με κωδικό  0596600-56 και αριθμ. υδρομέτρου 87079913 , σε ακίνητό 
του που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 106 στην Ιτέα, επειδή είχε γίνει η διακοπή της εν λόγω 
παροχής. 
     Στη συνέχεια βεβαιώθηκαν πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για το διάστημα από 
1/1/2017 έως 31/8/2017 στην παροχή που ήδη είχε γίνει η διακοπή ύδρευσης. 
    Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης 
προκύπτει ότι ο κ. Μόσχος Αντώνιος του Νικολάου χρεώθηκε για το ανωτέρω διάστημα  εκ 
παραδρομής τα παρακάτω ποσά τα οποία πρέπει να διαγραφούν :  
  Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ : 87079913    Κ.Π. 0596600           Αριθμ. Βεβαίωσης 
Πάγιο ύδρευσης. + υδρομέτρου    
  (30,00+3,00)από 1/1/17-31/8/17            33,00          533/26-5-2017 
Πάγιο Αποχέτευσης 1/1/-31/8/                  33,00         534/26-5-2017 
Φ.Π.Α. 13%  Ύδρευσης                 3,90         533/26-5-2017 
Φ.Π.Α. 24% Υδρομ.+δεξ.           0,72         533/26-5-2017 
Φ.Π.Α. 24% Αποχέτευσης                7,92         534/26-5-2017 
                                         ΣΥΝΟΛΟ  78,54  
Ποσό διαγραφής :  78,54 € μετά ΦΠΑ . 
  
     2.  Στην κα Γκιούλου Νίκη του Γεωργίου, με την υπ΄ αριθμ. 6/56/2017 απόφαση του 
∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών διαγράφηκαν πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης 
έτους 2016 για παροχή ύδρευσης με κωδικό  0001810-01 και αριθμ. υδρομέτρου 210350 η 
οποία βρίσκεται σε  κτήμα της  στην περιοχή ΓΩΝΙΑ στην Ιτέα διότι είχε γίνει διακοπή της εν 
λόγω παροχής. 
     Στην  συνέχεια βεβαιώθηκαν πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για το διάστημα από 
1/1/2017 έως 31/8/2017 στην παροχή που ήδη είχε γίνει η διακοπή ύδρευσης. 
     Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης 
προκύπτει ότι η κα Γκιούλου Νίκη του Γεωργίου χρεώθηκε για το ανωτέρω διάστημα  εκ 
παραδρομής τα παρακάτω ποσά τα οποία πρέπει να διαγραφούν :  
 Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟ : 210350    Κ.Π. 0001810            Αριθμ. Βεβαίωσης 
Πάγιο ύδρευσης + υδρομέτρου 
(73,00+3,00) από 1-1-17 - 31-8-17      76,00           533/26-5-2017 
Φ.Π.Α. 13%  Ύδρευσης                      9,49       533/26-5-2017  
Φ.Π.Α. 24% Υδρομ. +δεξ.           0,72          531/26-5-2017 
                       ΣΥΝΟΛΟ    86,21 
Ποσό διαγραφής :  86,21€ μετά ΦΠΑ  
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6. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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7. 
∆ιαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων 
έτους 2012 του κ. Μολλέ Λουκά.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή  του ποσού των 7,04 ευρώ συν τις νόμιμες 
προσαυξήσεις, από τον κ. Μολλέ Λουκά του Γεωργίου, κάτοικο ∆.Ε. ∆εσφίνας. 
   Το ποσό αυτό αφορά  χρέωση προστίμου  Τέλους Ακαθαρίστων Εσόδων έτους 2012, για 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας του. 
  Η χρέωση αυτή σύμφωνα με το σχετικό (β) εξοφλήθη στις 18/9/2015, αλλά εκ παραδρομής 
της υπηρεσίας μας βεβαιώθηκε με τον αριθμ. 231/28-3-2016 χρηματικό κατάλογο. 
 
Για τον λόγο αυτό 
                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 Την διαγραφή του  ποσού των 7,04 ευρώ συν τις νόμιμες προσαυξήσεις που 
αντιστοιχούν στο πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 από τον κ. Μολλέ Λουκά 
του Γεωργίου.  
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8. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
“…∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ 
 
ΠΡΑΞΗ 38/2017 

 
Από το Πρακτικό 10 συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

 Συμβουλίου του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου 
                                 

 ΘΕΜΑ: 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. 
έτους 2017. 

 
Στο Γαλαξίδι σήμερα Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:30  και στην έδρα του ∆ημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου στο Κατάστημα ∆.Κ. Γαλαξιδίου,  συνήλθε σε συνεδρίαση το 
∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου,  ύστερα από την 182/21-6-2017 
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του 
∆.Σ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)   για 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω επτά  (7) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Καραδήμα Αικατερίνη   
2. Μαρκεζίνης Σάββας  
3. Καμμένου Αθηνά  
4. Μπαρλιακός Σπυρίδων  
5. Ζαχαριάς Ηλίας  
6. Σεντούκα Στυλιανή  
7. Πολυμερόπουλος Αθανάσιος (εκπρ. Γ΄Λ/Τ 
Γαλαξιδίου) 

 

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το πρώτο (1ο ) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το ∆.Σ. ότι πρέπει να προβούμε σε 1η αναμόρφωση 
προϋπολογισμού  τρέχοντος οικ. έτους και συγκεκριμένα 
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 ∆ΗΜ. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :23/6/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ : 38 
 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
: 1.979,42 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 
 ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Τακτικός Προυπολογισμός 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 1 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.500,00 

 2 10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.500,00 

 3 10-6692. Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου 
χλοοτάπητα 1.000,00 

 4 10-7135.006 Προμήθεια Ανεμιστήρων 100,00 

 6.100,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 5 10-7135.001 Προμήθεια κλιματιστικών -1.000,00 

 6 30-7311.001 Ελαιοχρωματισμός Κτιριακών Εγκαταστάσων -3.120,58 

 -4.120,58 

 3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
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 7   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -1.979,42 

 -1.979,42 
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 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ  Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΞΟ∆ΩΝ 
 ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Σύνολα Τακτικός Προυπολογισμός 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 0,00 
  : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
: 0,00 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :  ΑΡΧΙΚΟ  1.979,42 
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 
  ΕΣΟ∆Α (+) : 0,00 

  ΕΣΟ∆Α (-) : 0,00 

  ΕΞΟ∆Α (+) : 6.100,00 

  ΕΞΟ∆Α (-) : -4.120,58 

  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ -1.979,42 
  (+/-) : 
 ΤΕΛΙΚΟ 0,00 
  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
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Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση της Προέδρου, και έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 
4. Την υπ΄αριθμ. 06/2017 απόφαση ∆.Σ. ∆.Λ.Τ. Γαλαξιδίου, «Έγκριση προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2017» (Α∆Α: ΨΦΨΥ465Ι1Π-Χ3Μ) 
5. Την υπ΄αριθμ. 55/20-3-2017 απόφαση έγκρισης προϋπ/σμου του ∆ημοτικού 

Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 7ΥΕΥΩ9Θ-Κ0∆). 
6. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 516/49053/28-4-2017 επικύρωση της Αποκ.∆ιοίκησης (Α∆Α: 

687ΣΟΡ10-4Η7). 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Γαλαξιδίου οικ. έτους 2017 όπως αναλυτικά επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.  
Η πράξη αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2017 
………………………………………………………………………………. 
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9. 
∆ιαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 
του κ. Μολλέ Λουκά.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
(Θέμα  7ο) 
  



26 
 

10. 
Αναδιατύπωση της αριθ. 58/20.3.2017 απόφασης του ∆ημ. Συμβουλίου για ορισμό 
μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, 
εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του ∆ήμου έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με την αριθ. 58/20-3-2017 απόφαση του ∆ημοτικού μας Συμβουλίου 
πραγματοποιήθηκε ο ορισμός μελών – συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για 
την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων του ∆ήμου έτους 2017. 
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω απόφαση και την αριθ. 4217/1-3-2017  απόφαση του 
∆ημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59 Ν. 
3852/2010) και ότι ο ∆ήμος μας αποτελείται από οκτώ ∆ημοτικές Ενότητες οι οποίες απέχουν 
αρκετά χιλιόμετρα μεταξύ τους.  

Το γεγονός ότι  κατά την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ∆ημοτικού Συμβουλίου 
προκύπτει αντικειμενική δυσκολία καθόσον ο ∆ήμαρχος είναι υποχρεωμένος να παρίσταται σε 
όλες τις δημοπρασίες, ακόμη και σε αυτές που πραγματοποιούνται στις ∆ημοτικές Ενότητες.  
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αναδιατύπωση της   58/20-3-2017 απόφαση του 
∆ημοτικού μας Συμβουλίου, στο αποφασιστικό σκέλος ως εξής: 
Συγκροτεί επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την  εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση 
και μίσθωση ακινήτων του ∆ήμου έτους 2017 από τους κατωτέρω: 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο ∆ήμαρχος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή ο κατά 
τόπον αρμόδιος Αντιδήμαρχος όταν η δημοπρασία διενεργείται σε ∆ημοτική Ενότητα.  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Παναγιώτης Ταγκαλής ∆ημοτικός Σύμβουλος μέλος. 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη ∆ημοτικός Σύμβουλος μέλος. 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  
Αλέξανδρος Κυριακίδης ∆ημοτικός Σύμβουλος μέλος. 
Αθανάσιος Τσονάκας ∆ημοτικός Σύμβουλος μέλος. 
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11. 
Λήψη απόφασης για την καθαριότητα του χώρου της εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. 
Κίρρας.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος ∆/νσης Περιβάλλοντος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω της 
μεγάλης έκτασης του ∆ήμου, να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών καθαριότητας 
του Χώρου της Εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Κίρρας με ίδια μέσα και κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν 
οι εργασίες σε ιδιώτη, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήμου, προϋπολογισμού 620,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο διαθέσιμο προσωπικό, στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας είναι τοποθετημένοι στα τέσσερα (4) Τμήματά της (Τμήμα υποδομών, Τμήμα διαχείρισης 
οχημάτων, Τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου) συνολικά 
εβδομήντα τρεις (73) μόνιμοι υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
οκτάμηνης διάρκειας (για ανταποδοτικές υπηρεσίες). 
 
Συγκεκριμένα στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου είναι τοποθετημένοι τριάντα εννέα (39) μόνιμοι 
υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 
Προϊστάμενος       1 
Οδηγοί απορριμματοφόρων: 8 μόνιμοι υπάλληλοι  
Οδηγοί λοιπών οχημάτων: 4 μόνιμοι υπάλληλοι και 1 υπάλληλος με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας 
Συνοδοί απορριμματοφόρων (πλήρωμα):12 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
Χειριστές σαρώθρων  2 μόνιμοι υπάλληλοι 
Υπάλληλοι καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 11 μόνιμοι υπάλληλοι και 7 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
 
Σε μακροχρόνια ασθένεια  1 μόνιμος υπάλληλος 
  
Συνεπώς από τα 39 άτομα, που απασχολούνται στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου, μόνον τα 18 
(11 μόνιμοι υπάλληλοι και 7 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου) απασχολούνται στην 
καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και σε εργασίες οδοκαθαρισμών σε όλες τις ∆ημοτικές Ενότητες 
του ∆ήμου.  
∆εδομένων των παραπάνω, γνωρίζοντας ότι το διαθέσιμο προσωπικό μειώνεται λόγω αδειών τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ο ∆ήμος μας θα πρέπει άμεσα να εκτελέσει τις εργασίες καθαριότητας του 
χώρου τέλεσης της εμποροπανήγυρης και των τουαλετών καθ’ όλο το 24ωρο (πρωινές και 
απογευματινές ώρες) και για τις πέντε ημέρες (από 28 Αυγούστου έως και 1 Σεπτεμβρίου).   
 
Με βάση τα παραπάνω: 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών καθαριότητας του χώρου τέλεσης της εμποροπανήγυρης και 
των τουαλετών καθ’ όλο το 24ωρο (πρωινές και απογευματινές ώρες) και για τις πέντε ημέρες (από 
28 Αυγούστου έως και 1 Σεπτεμβρίου). 
Β. Η ανάθεση των υπηρεσιών να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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12. 
Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 
Κληρ. Ν.ΣΕΒΒΑ. 
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
“…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   14 
                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  263/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης/16.06.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του  πρακτικού B΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης 
ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 16.06.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 13356/12.06.2017 
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. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος  2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 3. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος    
 

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 
∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 παρ. 1.γ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
3.Το από 29.05.2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ∆ωρεών και 

Κληροδοτημάτων του ∆ήμου ∆ελφών με το οποίο μας διαβιβάστηκε το Πρακτικό Β΄ 
επαναληπτικής εκμίσθωσης των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Νικολάου Σεββα, το 
οποίο αναφέρει τα εξής:  

«…   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  B΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ 
                          
Στις 3-5-2017 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας, στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (http:// 
www.gspp.gr ) η Β΄επαναληπτική  ανακοίνωση για την εκμίσθωση  τεσσάρων ελαιοκτημάτων 
του κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα, στις θέσεις «Σκαμνός»  με 40 ελαιόδενδρα , και «Σκαμνός 
» με 11 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 23-5-2017. 
Ο πίνακας προσφορών έχει ως εξής: 
Ονοματεπώνυμο 
διαγωνιζόμενου  

Α.Φ.Μ Προσφορά 
ολογράφως  

Προσφορά 
αριθμητικώς 

Εγγυητική  Βεβαίωση 
υποβολής 
προσφοράς. 
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ΟΥ∆ΕΙΣ      

Όπως προκύπτει στην ανωτέρω διαδικασία δεν εμφανίστηκε κανείς πλειοδότης . 
Κατόπιν τούτου η διαδικασία κρίνεται άγονος. 

Τα μέλη της επιτροπής για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων  …». 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα  

1.Εγκρίνει το Πρακτικό της Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων 
του κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα. 

2.Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του 
κληροδοτήματος Νικολαου Σέββα, διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος κατά 
την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης των 
ελαιοκτημάτων, σύμφωνα με το Πρακτικό διενέργειας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 263/16.06.2017. 
………………………………………………………………………………………………. 
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13. 
Έγκριση του πρακτικού Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του 
Κληρ. Ε.ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ. 
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   14 
                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  262/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 14ης/16.06.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση πρακτικού για την Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης 
ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 16.06.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 13356/12.06.2017 
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. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος  2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 3. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

6. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος    
 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο (11ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
1.Το άρθρο 72 παρ. 1.γ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
3.Το με αριθμ. πρωτ. 12331/31.05.2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και 

Περιουσίας ∆ωρεών και Κληροδοτημάτων του ∆ήμου ∆ελφών με το οποίο μας διαβιβάστηκε 
το Πρακτικό Β΄ επαναληπτικής εκμίσθωσης των ελαιοκτημάτων του κληροδοτήματος 
Ευθυμίας Γιδογιάννου, το οποίο αναφέρει τα εξής:  

«… 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  B΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ 

Στις 3-5-2017 αναρτήθηκε από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 
Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εποπτείας, στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας ∆ημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  (http:// 
www.gspp.gr ) η Α΄ επαναληπτική  ανακοίνωση για την εκμίσθωση  τεσσάρων ελαιοκτημάτων 
του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, στις θέσεις «Κάμινος»  με 66 δένδρα , «Κάμινος» 
με 58 δένδρα, «Αμπλιανός» με 52 δένδρα και «Κούσκι» με 106 δένδρα. 
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 23-5-2017. 
Ο πίνακας προσφορών έχει ως εξής: 
Ονοματεπώνυμο 
διαγωνιζόμενου  

Α.Φ.Μ Προσφορά 
ολογράφως  

Προσφορά 
αριθμητικώς 

Εγγυητική  Βεβαίωση 
υποβολής 
προσφοράς. 
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ΟΥ∆ΕΙΣ      

Όπως προκύπτει στην ανωτέρω διαδικασία δεν εμφανίστηκε κανείς πλειοδότης . 
Κατόπιν τούτου η διαδικασία κρίνεται άγονος. 

Τα μέλη της επιτροπής για την εκμίσθωση των ελαιοκτημάτων  …». 
 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
1.Εγκρίνει το Πρακτικό της Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων 

του κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. 
2.Κηρύσσει άγονη τη δημοπρασία για την εκμίσθωση ελαιοκτημάτων του 

κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου, διότι δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος 
κατά την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της Β΄ επαναληπτικής διαδικασίας εκμίσθωσης των 
ελαιοκτημάτων, σύμφωνα με το Πρακτικό διενέργειας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 262/16.06.2017. 
……………………………………………………………………………………… 
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14. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: ««ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ Τ.∆. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Α.Μ.: 72/2010 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Κ/ξία «∆ΕΝ∆ΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ» 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 431.730,00€ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 241.053,79€ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 44,17% 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 2012ΕΠ05680010 
∆ΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ  (σύμφωνα  με  τον  4ο  
εγκεκριμένο   τελικό  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 
(∆Μ1) σε υψόμετρο +496,30μ. και β) υφιστάμενη δεξαμενή Π∆9 σε υψόμετρο +448,0μ. 
Αναλυτικά το δίκτυο κατασκευάστηκε ως εξής : 
•Αγωγός από πηγή ΠΓ2 – Π∆11 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής 
πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1370μ. 
•Αγωγός από πηγή Π∆11 – Π∆12 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς 
ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 1215μ. 
•Αγωγός από πηγή Π∆12 –∆Μ1 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς 
ονομαστικής πίεσης 16atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 875μ. 
•Αγωγός από πηγή ∆Μ1–Π∆9 από σκληρό πολυαιθυλένιο (HPDE) τρίτης γενιάς ονομαστικής 
πίεσης 10atm και διαμέτρου DN 110mm μήκους 690μ. 
Η υπάρχουσα δεξαμενή, στη θέση της ∆Μ1, καταργήθηκε, κυρίως για λόγους υγιεινής και 
κατασκευάστηκε παραπλεύρως σ’ αυτήν καινούρια δεξαμενή (∆Μ1) 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 
∆.Σ. ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 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 ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆. ∆ελφών 
με την αρ. 527/28-12-2015 (Α∆Α: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 ∆ήμο ∆ελφών προς αποφυγή βλαβών και δολιοφθοράς στο 
δίκτυο ύδρευσης.» 
 
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την αρ. απόφαση 38/13.2.2017 (Α∆Α: ΩΑΨΞΩ9Θ-5ΘΣ) του, 
αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής στην 
επιβλέπουσα υπηρεσία,  η οποία μετά την αποκατάσταση των παρατηρήσεων της επιτροπής 
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παραλαβής θα έπρεπε να διαβιβάσει εκ νέου το πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής στο 
∆ημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 
 
Η Επιβλέπουσα υπηρεσία κοινοποίησε την προαναφερόμενη απόφαση στον ανάδοχο και 
ζήτησε την άμεση αποκατάσταση των ελαττωμάτων που διαπίστωσε η επιτροπή παραλαβής.  
Την Πέμπτη 29/6/2017 η υπηρεσία μας προέβη σε αυτοψία επί τόπου του έργου παρουσία και 
του αναδόχου. Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής κ. Χ. Κόκκινος και Γ. Ζαργάνης 
διαπίστωσαν ότι είχαν αποκατασταθεί τα ελαττώματα που είχαν αναφερθεί ως παρατηρήσεις 
στο πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής και συνέταξαν την από 10/7/2017 επιστολή τους προς 
τον Πρόεδρο του ∆.Σ., στην οποία δηλώνουν ότι τα ελαττώματα αποκαταστάθηκαν από τον 
ανάδοχο και ότι το ∆ημ. Συμβούλιο μπορεί να εξετάσει εκ νέου την έγκριση του πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής του έργου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων 
Οριστικής Παραλαβής. 
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15. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ»,ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2, Της ΠΡΑΞΗΣ 
<<Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ>> 

Α.Μ.: 29/2013 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άμφισσας 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: «ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Ο.Ε »   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 407.000,11 (με ΦΠΑ) 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 317.658,61 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ    
ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,00 %.    
∆ΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ  (σύμφωνα  με  τον  5ο  
εγκεκριμενο  ΑΠΕ):  

148.875,74€.   

 
Με το παρόν έργο πραγματοποιήθηκε δίκτυο ύδρευσης από την δεξαμενή ∆2 στην περιοχή 
Σωτήρος ως την σύνδεσή του με τον αγωγό που τροφοδοτεί το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας 
συνολικού μήκους 850μ. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα εξής: Ερευνητικές τομές για τον 
προσδιορισμό των υπαρχόντων δικτύων και του προσδιορισμού των σημείων διέλευσης του 
νέου αγωγού, καθαιρέσεις, εκσκαφές ορύγματος, τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων HDPE DN 
110mm 10 ATM, διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου, επίχωση 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων, αποκαταστάσεις 
ζημιών. Επίσης πραγματοποιήθηκαν εργασίες απομόνωσης και κατάργησης του παλαιού 
δικτύου της Άμφισσας από αμιαντοσωλήνες, αντικαταστάσεις παλαιού τύπου και χαλασμένων 
υδρομετρητών και συνδέσεις όλων των παροχών με το νέο δίκτυο και αποκατάσταση του 
ασφαλτικού οδοστρώματος.  
Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 241/2016 Απόφασης, πρακτικό 
13 του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών Ν. Φωκίδας (Α∆Α: 7ΑΗΥΩ9Θ-ΟΝΜ),  η εν λόγω 
Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε το 
από 7-11-2016 πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο έλαβε την έγκριση του 
∆ημοτικού Συμβουλίου ∆. ∆ελφών με την αρ. 459/28.11.2016 (Α∆Α:7Γ6ΩΩ9Θ-ΡΚΣ) απόφασή 
του. Η επιτροπή παραλαβής μετέβη εκ νέου επί τόπου του έργου την 7η Ιουλίου 2017 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 
7/7/2017 πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων 
Οριστικής Παραλαβής. 
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16. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ ∆Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (Α.Μ. 07/2013).  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΧΑΡΜΑΙΝΑΣ ∆.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 

Α.Μ.: 07/2013 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άμφισσας 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: Γεώργιος Σκοπελίτης 

Λ. Ηρώων 10, Ιτέα 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 95.999,89€ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 36,00% 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ   
 

 Με το έργο του θέματος, έγιναν εργασίες στην περιοχή Χάρμαινα, της Τ.Κ. Άμφισσας, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 07/2013 μελέτη της Τ.Υ. ∆ήμου ∆ελφών. 
Εν συντομία, οι εργασίες που προβλέπονταν και υλοποιήθηκαν, είναι οι εξής: 
 
Στην πλατεία της οδού Φρουρίου κατάντη του οικισμού κατασκευάστηκε drainage προκειμένου 
να διοχετευτούν τα όμβρια ύδατα στον παρακείμενο χείμαρρο. Επίσης κατασκευάστηκε τοίχος 
από λιθοδομή στην μια πλευρά της πλατείας αφού πρώτα αποξηλώθηκε η υφιστάμενη 
ξερολιθιά. Επί της πλατείας διαστρώθηκε σκυρόδεμα και έγινε επίστρωση με πλάκες 
ακανόνιστες.  Τέλος τοποθετήθηκαν μαρμάρινα κράσπεδα.  
 Το πάρκινγκ του οικισμού οριοθετήθηκε με τοίχο από λιθοδομή χώρος πάρκινγκ. 
 Στον οικισμό έγινε αποξήλωση του μεγαλύτερου τμήματος των πλακών και επιστρώθηκαν 

νέες αφού πρώτα διαμορφώθηκαν με σκυρόδεμα όπου κρίθηκε αναγκαίο οι απαιτούμενες 
κλίσεις. 

 Στην υπάρχουσα μεταλλική κλίμακα τοποθετήθηκε ξύλινος χειρολισθήρας και έγινε 
επίστρωση με ξύλο irroco. 

 
Ενδεικτικά κατασκευάστηκαν  807,58 μ2 επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες,  36,58 μ3 
αργολιθοδομές μιας ορατής όψεως , 86,17 μ2 επενδύσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες 
τοίχων, κλιμάκων και στέψεων λιθοδομών, και 176,46 μ2 κάλυψη μεταλλικής σκάλας με ξυλεία. 
 

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 12/17 - 06 - 2015 
Απόφασης, του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών Ν. Φωκίδας (Α∆Α : 7Λ97Ω9Θ - 
ΟΣΓ), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη 
συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής με την 
παρατήρηση ότι:  
Στην μεταλλική κλίμακα που ενώνει την πλατεία επί της οδού Φρουρίου με τον οικισμό της 
Χάρμαινας, παρατηρείται κατά τόπους μικρή στρέβλωση της ξύλινης επένδυσης, παρά το 
γεγονός ότι εφαρμόστηκε πλήρως η μελέτη από τον ανάδοχο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του αποστελλομένου  Πρωτοκόλλου  
Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής. 
 
  



36 
 

17. 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» 

Α.Μ.: 48/2012 (1η επικαιροποίηση) 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άμφισσας 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΙ∆ΑΣ Ε∆Ε   
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7.142,45€ με ΦΠΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 5.806,87 ευρώ χωρίς  ΦΠΑ  (7.142,45€ με ΦΠΑ)
ΕΚΠΤΩΣΗ: _ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) 
 ∆ΑΠΑΝΗ  ΕΡΓΟΥ  (σύμφωνα  με  τον  1ο  
εγκεκριμενο  ΑΠΕ):  

5.789,18€  χωρίς  ΦΠΑ   (7.120,69€ με  
ΦΠΑ) .  

 
 Με το έργο του θέματος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες  αποκατάστασης και 
αναβάθμισης της πέτρινης βρύσης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα του 
∆.∆ελφών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αμμοβολής και αρμολογήματος της 
πέτρινης βρύσης, καθαιρέσεις τσιμεντοστρώσεων και τσιμεντοκατασκευών, εκθάμνωση και 
καθαρισμό του χώρου από χόρτα και δενδρύλια και επίστρωση του χώρου με ακανόνιστες 
πλάκες.   

 Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 333/09.09.2015 Απόφασης 
του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών Ν. Φωκίδας, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο 
επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα 
Οριστικής Παραλαβής. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των αποστελλομένων Πρωτοκόλλων 
Οριστικής  Παραλαβής. 
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18. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την αριθμ. 9 / 2015 μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 18.800,00 € με ΦΠΑ, 
συντάχθηκε από τον υπάλληλο της ∆.Τ.Υ. ∆ήμου ∆ελφών Γεώργιο Ζαργάνη και 
θεωρήθηκε στις 04.12.2015 από τον Αναπληρωτή προϊστάμενό της κ. Νικόλαο Λύτρα 

2. Την χρηματοδότηση του έργου που προέρχεται από ΑΠΕ 2015 ∆Ε Γαλαξειδίου και 
ΣΑΤΑ 2015, την έγκριση για την δέσμευση και ψήφιση της πίστωσης από την 
Οικονομική επιτροπή του ∆. ∆ελφών με την υπ’ αριθμ. 118 / 2016 (Α∆Α: 6Ω58Ω9Θ-
ΜΜ6) απόφασή της, εις βάρος των κωδικών Κ.Α. 20-7135.001 & κα 20-7135.005 του 
προϋπολογισμού του ∆ήμου. 

3. Την δημοπράτηση του έργου που πραγματοποιήθηκε την 10.05.2016 κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. 510 / 2015 απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 
6ΒΖ9Ω9Θ-83Φ), με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και της υπ’ αριθμ. 521 / 
2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 7ΒΗ7Ω9Θ-
ΣΑΕ), με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι και εγκρίθηκε η διακήρυξη του έργου. 

4. Την υπ’ αριθμ. 201 / 2016 (Α∆Α: 7ΣΝΙΩ9Θ-ΤΙΧ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του ∆ήμου ∆ελφών, με την οποία το έργο κατακυρώθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ∆ΗΜΟΣ», με έκπτωση 2,00%. 

5. Την  από 16.11.2016  σύμβαση κατασκευής του έργου,   ποσού 14.978,63 € πλέον 
Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία περαίωσης εργασιών  60 ημέρες.  

6.  Την αρ. 13/30.01.2017 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 
ΩΨΓΑΩ9Θ-∆ΑΖ) με την οποία εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι 16.03.2017. 

7. Την αρ. 60 / 20.03.2017 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου ∆ελφών (Α∆Α: 
7∆Φ9Ω9Θ-Γ6Α), εγκρίθηκε παράταση εργασιών μέχρι 30.04.2017. 

8. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 ‘Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
∆ημοσίων Έργων’, 

9. Το άρ.4 §1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών 
10. Την υπογραφή του χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο 
11. Τα επιμέρους στοιχεία του 1ου ΑΠΕ που έχουν ως εξής: 

 
Β! ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε 
 
Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για  : 
1)την διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης. 
Με το ποσό των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης, καλύπτεται μέρος της επί πλέον 
δαπάνης που προέκυψε από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, με την προϋπόθεση να 
μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 8 του 
Ν1418/84 όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν.2372/96, τον Ν.3621/07 και 
τον Ν.3669/08. 
Με το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης που είναι  1.953,73 €, 
καλύπτεται : 
Α)  Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ήτοι ποσό 1.585,94 
x 1,18 = 1.871,41 € (μαζί με ΓΕ+ΟΕ 18%).  
Β)    Η επί πλέον δαπάνη της ομάδος 2. Ο∆ΟΠΟΙΪΑ, ήτοι ποσό 69,76 x 1,18 = 82,32 
€ (μαζί με ΓΕ+ΟΕ 18%). 
2)Να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων  των διαφόρων εργασιών 
όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα (σύμφωνα με τις Αναλυτικές 
Επιμετρήσεις), σε σχέση με αυτές που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
της μελέτης. 
 
Γ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων 
εργασιών: 
1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:    Αύξηση κατά 1.585,94 € ήτοι ποσοστό αύξησης 19,68 %. 
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2. Ο∆ΟΠΟΙΪΑ:    Αύξηση κατά 69,76 € ήτοι ποσοστό αύξησης 2,34 %. 
Ο πρώτος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18% με τον συμβατικό 
προϋπολογισμό του έργου. 
Ο πρώτος Α.Π. κλείνει στο ποσό των 18.573,50 €, εκ των οποίων 12.693,75 € είναι 
εργασίες, 2.284,88 € είναι ΓΕ & ΟΕ 18%, και 3.594,87 €  ΦΠΑ. 
 

Προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΟΥ                       
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΜΑ». 
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19. 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του έργου ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – 
ΧΡΙΣΣΟΥ. 
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.) 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ               

   
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ :  
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ  
ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 04/2013         
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 190.710,16 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 125.880,61 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)  
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : 33,99 %  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ :  ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΤΕ 
      
                 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης του αναδόχου περί παράτασης 
προθεσμίας, φωτοαντίγραφο της οποίας σας κοινοποιούμε , και έχοντας υπ’ όψη :   

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

2. Την επικαιροποιημένη μελέτη με αριθμ. 4/2013 και τίτλο «∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΩΡΥΓΩΝ 
ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΧΡΙΣΣΟΥ» που θεωρήθηκε από την ∆/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ∆. ∆ελφού μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που τη συνοδεύουν . 

3. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 563 /13-1-14 
του ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του αρμόδιου Πολιτικού 
Προϊσταμένου (Α∆Α ΒΙ6ΖΒ-3Ε9), με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 
190.710,16 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου : 
2010ΣΕ08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α: 177325 της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή του 
υπόψη έργου. 

4. Την με αρ. πρωτ. 7139/23-03-15  σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 
125.880,61€ με Φ.Π.Α. , σύμφωνα με την οποία η συμβατική ολική προθεσμία 
ολοκλήρωσης του έργου έχει καθορισθεί σε τρείς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής ( 23/03/2015) της ανωτέρω σύμβασης του έργου ήτοι έως 
20/06/15. 

5. Το γεγονός ότι λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού είχε εκδοθεί η υπ’ 
αριθ. πρωτ. 4959/09-03-16 απόφαση διακοπής εργασιών του ανωτέρου 
έργου, ή οποία έπειτα από το  υπ’ αριθ. πρωτ. 15438/11-07-17 έγγραφο της 
υπηρεσίας μας προς τον ανάδοχο, αίρεται , διότι   ο ανάδοχος μπορεί να 
πληρωθεί και τους δυο λογαριασμούς του έργου.    

6. Την υπ’ αριθμ. 529/28-12-15 απόφαση (Α∆Α: Ψ6ΙΓΩ9Θ-Κ5Ρ) ∆.Σ. ∆ήμου 
∆ελφών  περί παράτασης προθεσμίας έως τις 13-03-16. 

7. Την υπ’ αριθμ. 265/29-06-16 απόφαση (Α∆Α: ΩΛΗΓΩ9Θ-ΓΚ2) ∆.Σ. ∆ήμου 
∆ελφών  περί παράτασης προθεσμίας έως τις 20-09-16. 

8. Την υπ’ αριθμ. 5374/22-07-16 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την οποία το ανωτέρω έργο αποτελεί 
συνεχιζόμενη πράξη στο ΠΑΑ 2014-2020. 

9. Την υπ’ αριθμ. 409/19-10-16 απόφαση (Α∆Α: 7ΞΞΕΩ9Θ-ΦΘΞ) ∆.Σ. ∆ήμου 
∆ελφών  περί παράτασης προθεσμίας έως τις 19-12-16. 

10. Την υπ’ αριθμ. 15/30-01-17 απόφαση (Α∆Α: ΩΖΑ8Ω9Θ-2Ω1) ∆.Σ. ∆ήμου 
∆ελφών  περί παράτασης προθεσμίας έως τις 19-03-17 

11. Την υπ’ αριθμ. 50/20-03-17 απόφαση (Α∆Α : ΩΑ99Ω9Θ-ΒΗ3) ∆.Σ. ∆ήμου 
∆ελφών περί παράτασης προθεσμίας έως τις 19-07-17. 

12. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9108/05-07-17 έγγραφο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ 
Α.Ε. το οποίο συνοδεύεται από το ειδοποιητήριο πληρωμής του 1ου 
λογαριασμού του έργου στον ανάδοχο. 

13. Το ειδοποιητήριο πληρωμής του 2ου λογαριασμού του έργου στον ανάδοχο. 
14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15438/11-07-17 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τον 

ανάδοχο, με το οποίο τον καλεί μετά τις ανωτέρω ειδοποιήσεις πληρωμών των 
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δυο λογαριασμών του έργου  να συνεχίσει άμεσα τις εργασίες αυτού για την 
ολοκλήρωση του. 

15. Το γεγονός  ότι  ο ανάδοχος μπορεί να πληρωθεί και τους δυο λογαριασμούς 
του έργου και κατά συνέπεια δεν συντρέχουν λόγοι πια για την μη συνέχιση 
του ανωτέρου έργου . 

16. Το γεγονός ότι μετά το ανωτέρω έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο  καλεί 
τον ανάδοχο να συνεχίσει άμεσα τις εργασίες του έργου καθώς και ότι  οι 
εργασίες που  έχουν  εκτελεστεί από τον ανάδοχο έως και την 11/07/17 
αποτελούν μικρό τμήμα  του συνόλου  του έργου, και το υπολειπόμενο για την 
ολοκλήρωση του είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, εκτιμάται χρόνος για την 
ολοκλήρωση αυτού 80 ημέρες. 

17. Το γεγονός ότι οι ως άνω καθυστερήσεις εκτέλεσης εργασιών δεν οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου.  

18. Τις διατάξεις του Ν3669/2008 ‘Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής ∆ημοσίων Έργων’ και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 
10 «…παράταση μπορεί να εγκριθεί και χωρίς αίτηση του αναδόχου…». 

 
Εκφράζουμε τη γνώμη 

Ότι μπορεί να χορηγηθεί  παράταση προθεσμίας ογδόντα   (80) ημερών, ήτοι ως τις 
07/10/2017, προς το συμφέρον του έργου για την ολοκλήρωσή και την απόδοσή του στον 
∆ήμο.  

Η καθυστέρηση  για το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου (άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παρ.8  εδ.α) και ως εκ τούτου η εν 
λόγω χορήγηση παράτασης ζητείται «με αναθεώρηση». 
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20. 
Έγκριση και παραλαβή της υπ΄  αριθ. 13/2017 (1η  επικαιροποίηση της 1/2017) μελέτης 
του έργου με τίτλο ΕΡΓΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΛΑΝΟ∆ΙΩΝ (ΡΟΜΑ) και τρόπου υλοποίησης αυτού.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη ∆.Τ.Υ.). 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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21. 
Έγκριση σύναψης νέων συμβάσεων εργασίας ανταποδοτικού χαρακτήρα, ∆ήμου 
∆ελφών, και με την ίδια σχέση εργασίας (Ι∆ΟΧ, για το προσωπικό που απασχολείτο 
στον τομέα καθαριότητας μέχρι 7/6/2017, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της 
παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017).  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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22. 
Έγκριση πρόσληψης  ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με 
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «Κ∆ΑΠ» της ∆ράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018. 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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23. 
Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 
καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου. (Εισηγητής: 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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24. 
Σύσταση τριμελούς επιτροπής επιλογής προσωπικού και διεξαγωγής συνεντεύξεων 
συμμετεχόντων. (Εισηγητής:  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΚΚΡΕΜΕΙ 
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25. 
∆ιαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού 
σχεδίου της ∆Ε Ιτέας. 
 (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:  α) Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.∆.Κ. 
             β)  Οι διατάξεις του άρθρο 9  Ν. 1337/1983. 
 

 Η ∆.Ε. Ιτέας με τα αριθμ. 14864/28-6-2017  και 14866/28-6-2017 έγγραφα της, μας 
διαβίβασε δύο (2)  εισηγήσεις  υπογεγραμμένες  αρμοδίως, για διαγραφή βεβαιωθέντων  
εσόδων από τέλη εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου , ως 
κατωτέρω :  

1. Η Αναγνωστάκου Γεωργία του Κωνσταντίνου  , χρεώθηκε για εισφορά σε χρήμα 
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου, με το συνολικό ποσό 11.221,45 €, για 
οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 128 και με αριθμό Κτημ. 030309. 

Όπως  αποδεικνύεται με το υπ’ αριθμ. Υ-748 διπλότυπο είσπραξης του  ∆ήμου ∆ελφών, 
εισπράχθηκε εφάπαξ το ποσό των 8.977,16 € από τις ως άνω βεβαιωμένες οφειλές στις 
20/6/2017 και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983, το υπολειπόμενο 
βεβαιωμένο ποσό, λόγω της εφάπαξ εξόφλησης ( 2.244,29 € ποσοστό 20% επι της αρχικής 
βεβαίωσης) διαγράφεται.  

Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής προκύπτει ότι στην ανωτέρω το 
υπολειπόμενο ποσό τοι οποίο πρέπει να διαγραφεί είναι : 
   Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή  επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου 
Αρ.. Κτημ. 0300309- Ο.Τ. 128- 2017              Ποσό        Αρ. Βεβαίωσης 

                                    ∆ΟΣΗ 10/12         374,04 €        600/9-6-2017 
                                    ∆ΟΣΗ 11/12         935,12 €        600/9-6-2017 
                                    ∆ΟΣΗ 12/12         935,13 €        600/9-6-2017 
                                             Σύνολο     2.244,29 € 

Ποσό διαγραφής :  2.244,29 € . 
 

2. Η Αναγνωστάκου Σταμούλα του Κωνσταντίνου, χρεώθηκε για εισφορά σε χρήμα 
λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου, με το συνολικό ποσό 11.221,45 €, για 
οικόπεδο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 128 και με αριθμό Κτημ. 030309. 

Όπως  αποδεικνύεται με το υπ’ αριθμ. Υ-747 διπλότυπο είσπραξης του  ∆ήμου ∆ελφών, 
εισπράχθηκε εφάπαξ το ποσό των 8.977,16 € από τις ως άνω βεβαιωμένες οφειλές στις 
19/6/2017 και όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983, το υπολειπόμενο 
βεβαιωμένο ποσό, λόγω της εφάπαξ εξόφλησης ( 2.244,29 € ποσοστό 20% επι της αρχικής 
βεβαίωσης) διαγράφεται.  

Από το αρχείο της μηχανογραφικής εφαρμογής προκύπτει ότι στην ανωτέρω το 
υπολειπόμενο ποσό τοι οποίο πρέπει να διαγραφεί είναι : 
   Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή  επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου 
Αρ.. Κτημ. 0300309- Ο.Τ. 128- 2017              Ποσό        Αρ. Βεβαίωσης 

                                    ∆ΟΣΗ 10/12         374,04 €        599/9-6-2017 
                                    ∆ΟΣΗ 11/12         935,12 €        599/9-6-2017 
                                    ∆ΟΣΗ 12/12         935,13 €        599/9-6-2017 
                                             Σύνολο     2.244,29 € 

Ποσό διαγραφής :  2.244,29 € . 
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26. 
Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος και γραφείου του ακινήτου Γαζή – Καρελλά. 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετ.:Η αριθμ.39/2017 απόφαση ∆.Κ.Άμφισσας. 

 
Σύμφωνα με το αριθμ.12356/29-10-2015 συμβόλαιο δωρεάς εν ζωή, μεταβιβάστηκε 

στο ∆ήμο ∆ελφών το ακίνητο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας και Αικατερίνης Γαζή –Καρελλά, το οποίο 
αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης. 

Για την  αξιοποίηση της εν λόγω δωρεάς, σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική και 
εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την εκμίσθωση  ενός καταστήματος και ενός   γραφείου 
που βρίσκονται στο ισόγειο του ακινήτου. 

…………………………………………………………. 
«…∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2017 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 16 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 στο γραφείο της  ∆ημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, συνήλθε το Συμβούλιο μετά από την υπ’ αριθμ.: 10.524/12.05.2017 πρώτη πρόσκληση του Προέδρου που 
τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους Συμβούλους σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ.88 παρ. 1,2 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και γνωμοδότηση αποφάσεων επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης.  
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.                             
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΒΕΝΕΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Πρόεδρος) ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                              
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                    
ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ    
ΒΑΪ∆ΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε ο γραμματέας του Συμβουλίου της ∆ημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας Ιωάννης Πετώνης,  υπάλληλος του ∆ήμου ∆ελφών.  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:   
1. Γνωμοδότηση περί κατάργησης θέσης - μετακίνησης περιπτέρου στη ∆.Κ. Άμφισσας. 
2. Γνωμοδότηση επί της εκμίσθωσης ακινήτων στη ∆.Κ. Άμφισσας. 
3. Γνωμοδότηση επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φρουρίου. (από το 4ο ∆ημοτικό 
Σχολείο Άμφισσας έως το Κάστρο). 
4. Επί αιτήματος της κας. Τζαμτζής Κατερίνας. 
5. Έγκριση εμποροπανήγυρης στη ∆.Κ. Άμφισσας. 
6. Γνωμοδότηση περί προμήθειας χημικών τουαλετών για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης. 
 Θέμα 2ο 
Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της εκμίσθωσης ακινήτων στη 
∆.Κ. Άμφισσας».  
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Άμφισσας ενημέρωσε το συμβούλιο της ∆.Κ. Άμφισσας πως κατόπιν 
προφορικής επικοινωνίας που είχε με υπάλληλο της Οικονομικής ∆ιεύθυνσης και συγκεκριμένα 
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας ενημερώθηκε για τα εξής: 
Την ανάγκη γνωμοδότησης σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης - εκμετάλλευσης των ισόγειων 
καταστημάτων της οικίας που μας έχουν δωρίσει οι αδερφές Γαζή - Καρελά. 
Ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Άμφισσας πρότεινε την εκμίσθωση αυτών ώστε ο ∆ήμος ∆ελφών να έχει 
έσοδα, με τα οποία να μπορεί να υποστηρίξει - συντηρήσει το κτήριο ή τη χρησιμοποίηση του 
ενός ισογείου καταστήματος για τη στέγαση του ΚΑΠΗ εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις πρώην 
ιδιοκτήτριες όπως προβλέπει η διαθήκη τους. 
Οι σύμβουλοι της ∆.Κ. Άμφισσας συμφώνησαν με τον Πρόεδρο της ∆.Κ. Άμφισσας. 

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την εκμίσθωση των ισόγειων καταστημάτων της πρώην οικίας 
ιδιοκτητών Γαζή - Καρελά ή τη χρησιμοποίηση του ενός ισογείου καταστήματος για τη στέγαση 
του ΚΑΠΗ εφόσον υπάρξει συμφωνία με τις πρώην ιδιοκτήτριες όπως προβλέπει η διαθήκη 
τους και εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο της ∆ημοτικής Ενότητας Άμφισσας να προβεί σε όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες. 
Αριθμός απόφασης 39/2017 
……………………………………………………………………………….. 
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27. 
Εκλογή υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις ΤΚ Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας,  
για την αρδευτική περίοδο 2017.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Με την με αριθμό 122/2017 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών καθορίστηκαν 
οι θέσεις των υδρονομέων αρδευτικών υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες Γραβιάς, Καστελλίων 
και Μαριολάτας για την αρδευτική περίοδο 2017, καθώς και η χρονική διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου. 

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίθηκε από τον Γ.Γ.Α.∆. Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας και εκδόθηκε η με 
αριθμό 3107/82113/7-6-2016 (Α∆Α: Ω∆Ζ9ΟΡ10-26Ω) εγκριτική πράξη. 

Ακολούθως, με τη με αριθμό 13160/12-6-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση του κ. ∆ημάρχου 
∆ελφών, που δημοσιεύτηκε νόμιμα, κλήθηκαν οι επιθυμούντες να εκλεγούν στις κενές θέσεις 
της υπηρεσίας υδρονομέα άρδευσης των πηγών «Στενός», «Βοιωτικός Κηφισός» και 
«Σουργιάς – Γεώτρηση Σφιξ» των αντίστοιχων Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας, να 
υποβάλουν εντός της αναφερόμενης προθεσμίας στην έδρα της ∆ημοτικής Ενότητας Γραβιάς 
στη Γραβιά και στο Γραφείο Προσωπικού στην έδρα του ∆ήμου ∆ελφών στην Άμφισσα, αίτηση 
με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

Αιτήσεις με πλήρη δικαιολογητικά που πληρούν τις προϋποθέσεις υπέβαλαν εμπρόθεσμα: 

- Για την Τοπική Κοινότητα Γραβιάς: α) Ο Κουτροζής Βασίλειος-Πάρης του Παναγιώτη  
& β) Η Παπαπροκοπίου Ευμορφία του Ηρακλή, κάτοικοι Τ.Κ. Γραβιάς. 

- Για την Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας: α) Ο Αρβανίτης Θεόδωρος του Αστερίου, 
κάτοικος Τ.Κ. Μαριολάτας. 

- Για την Τοπική Κοινότητα Καστελλίων: α) Ο Παπαδάκης  Απόστολος του Νικολάου & 
β), Ο Καλλιμάνης Αθανάσιος του Γεωργίου κάτοικοι Τ.Κ. Καστελλίων. 

   Κατόπιν των ανωτέρω, 

Εισηγούμαστε 

     Την επιλογή των κατωτέρω για την ανάθεση σε αυτούς των καθηκόντων του υδρονομέα 
αρδευτικών υδάτων και συγκεκριμένα: 

1. Για την Τοπική Κοινότητα Γραβιάς: Την Παπαπροκοπίου Ευμορφία του Ηρακλή, 
κάτοικο Γραβιάς, για τα αρδευτικά νερά της πηγής «Στενός» και για το χρονικό 
διάστημα από 17/ 07/2017 μέχρι 30/9/2017. 

2. Για την Τοπική Κοινότητα Καστελλίων τον Παπαδάκη Απόστολο του Νικολάου, 
κάτοικο Καστελλίων, για τα αρδευτικά νερά των πηγών «Βοιωτικός Κηφισός» και για 
το διάστημα από 17/ 07/2017 μέχρι 30/9/2016. 

3. Για την Τοπική Κοινότητα Μαριολάτας τον Αρβανίτη Θεόδωρο του Αστερίου, κάτοικο 
Μαριολάτας, για τα αρδευτικά νερά των πηγών «Σουργιάς και Γεώτρηση Σφίξ» και 
για το διάστημα από 17/ 07/2017 μέχρι 30/9/2017. 
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28. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαιρινής περιόδου. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο ∆ήμος ∆ελφών επιχειρεί το καλοκαίρι του 2017 να δημιουργήσει για πρώτη φορά 
από τη σύστασή του ως «καλλικρατικού» ∆ήμου, ένα συνεκτικό πρόγραμμα πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
 Είναι η πρώτη φορά που, αφού διαβουλευτήκαμε με ανθρώπους και εκπροσώπους 
φορέων του πολιτισμού στον τόπο μας, επιχειρούμε να φτιάξουμε ένα ενιαίο «πολιτιστικό 
καλεντάρι», ένα δηλαδή πρόγραμμα συνεκτικό και αλληλοσυμπληρούμενο, τουλάχιστον όσον 
αφορά στην έδρα του ∆ήμου και στους βασικούς μας θερινούς τουριστικούς προορισμούς (που 
ταυτόχρονα αποτελούν και σημαντικές πόλεις του ∆ήμου), δηλαδή τους ∆ελφούς, την Ιτέα και 
το Γαλαξίδι.  

Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί υπ’ όψιν και οι ανάγκες, αλλά και αναζητήσεις όλων των 
υπόλοιπων Ενοτήτων του ∆ήμου μας, που με τη δραστηριότητά τους (και με την καλή 
συνεργασία ανάμεσα στους εκπροσώπους του ∆ήμου μας και στους τοπικούς συλλογικούς 
φορείς) προσθέτουν το ιδιαίτερο χρώμα τους και κινητοποιούν τις δυνάμεις της περιοχής τους. 

Ο στόχος είναι σαφής. Με τη λειτουργία του «∆ικτύου ∆ελφών» (που έχει ήδη εγκριθεί 
από τα ∆ημοτικά Συμβούλια ∆ελφών και ∆ωρίδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας και οδεύει ώστε σύντομα –εντός του 2017- να αποκτήσει «σάρκα και οστά») τίθεται 
ως βασικό ζητούμενο το καλοκαίρι του 2018 να έχουμε μια πληρέστερη πολιτιστική 
διοργάνωση, με εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Ένα «∆ελφικό Φεστιβάλ» (ο όρος είναι 
ενδεικτικός), που θα ενσωματώνει με ένα συνεκτικό τρόπο τις σημαντικές εκδηλώσεις και τους 
κορυφαίους πολιτιστικούς χώρους του ∆ήμου μας, έχοντας ως συνεταίρους και 
συμπαραστάτες τους θεσμικούς μας συνεργάτες (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Φωκίδας, Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ∆ελφών).  

Ταυτόχρονος (για το 2018) και όχι υποδεέστερος στόχος η αρμονική συνύπαρξη με το 
«δελφικό φεστιβάλ» ενός ευρύτερου κύκλου πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πολλούς χώρους 
του ∆ήμου μας, που θα εξαπλώνει το μήνυμα του πολιτισμού και θα διατηρεί «ζεστές» τις 
μηχανές του (δηλαδή τους ανθρώπους και τους φορείς που τον υπηρετούν). Το πρώτο βήμα 
γι’ αυτόν τον παράλληλο στόχο γίνεται με το φετινό «πολιτιστικό καλεντάρι 2017». 

Είναι σαφές ότι ο Πολιτισμός αποτελεί για τις επόμενες δεκαετίες, πέραν μιας βασικής 
ανάγκης των κοινωνιών μας, ένα πολύ σημαντικό οικονομικό μέγεθος. Ειδικά στο ∆ήμο 
∆ελφών, η επιδιωκόμενη αύξηση του τουριστικού ρεύματος και εισοδήματος, έχει ως κύριο 
πυλώνα της τον «πολιτιστικό τουρισμό» με την ευρύτερη έννοια του και γι’ αυτό είναι πολύ 
σημαντικό να επενδύσουμε σήμερα τόσο στην οργάνωση των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων 
(σε συνεργασία με όλες τις τοπικές δυνάμεις της κοινωνίας μας), αλλά και στην ανάδειξη 
χώρων, όπως αυτοί που σταδιακά αποκαθιστούμε και αξιοποιούμε (το Κάστρο της Άμφισσας, 
η οικία Σικελιανού – Πάλμερ στους ∆ελφούς, το σχεδιαζόμενο υπαίθριο θέατρο στο Γαλαξίδι 
κ.λπ.).                                        
 Παρακάτω παρουσιάζεται το βασικό πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, με 
εκτιμώμενα κόστη – δαπάνες, τις οποίες ως πιστώσεις προϋπολογισμού καλείται το ∆ημοτικό 
Συμβούλιο ∆ελφών να διαθέσει: 

 
Πρόγραμμα Καλοκαιριού 2017 

 
 Παρασκευή 14 έως Κυριακή 23 Ιουλίου: 11η Animart - Βιωματικό Σχολείο Τεχνών, 

Forum και Φεστιβάλ σύγχρονης δημιουργικότητας. Συνεργασία με Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Κινουμένων Σχεδίων, ∆ελφοί – Άμφισσα – Ιτέα – Χρισσό, (∆απάνη: 500 ευρώ 
για έξοδα φιλοξενίας). 

 Σάββατο 15 Ιουλίου: Εκδήλωση για τα 90 χρόνια από τις πρώτες ∆ελφικές Εορτές. 
Συνεργασία με Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών ∆ελφών, ∆ελφοί - Οικία Σικελιανού, 
(∆απάνη: 150 ευρώ για ηχητική κάλυψη). 

 Τετάρτη 26 Ιουλίου: Παραδοσιακό Γλέντι στο Κρόκι. ∆ελφοί – Αγία Παρασκευή στο 
Κρόκι, (∆απάνη: 500 ευρώ για ηχητικά, κεράσματα, ορχήστρα κ.λπ.) 
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 Παρασκευή 28 Ιουλίου: Προτάσεις Ανάδειξης και Προβολής του Σπηλαίου 
Γαλαξιδίου. Συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές 
Σπουδές» του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Γαλαξίδι - Προαύλιος 
χώρος Σπιτιού των Νέων, (∆απάνη 300 ευρώ για έξοδα φιλοξενίας). 

 Παρασκευή 28 Ιουλίου: Συνάντηση Μουσικών – Χορευτικών Σχημάτων. Συνεργασία 
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρισσού, Χρισσό - Προαύλιος Χώρος Εθνολογικού & 
Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού «Συλλογή Ηλία Ε. ∆αραδήμου» {∆απάνη 1.200 ευρώ 
για ορχήστρα, ηχητικά, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ. μικροέξοδα}. 

 Σάββατο 29 Ιουλίου: Από τα πρώιμα ξυλόγλυπτα τέμπλα του 16ου αιώνα στο 
τέμπλο του Αγίου Νικολάου Γαλαξιδίου – Ιστορία, τεχνολογία και αισθητική. 
Συνεργασία με Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Γαλαξίδι - Προαύλιος χώρος του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και 
εσωτερικό του Ναού, {∆απάνη: 150 ευρώ για έξοδα φιλοξενίας). 

 Παρασκευή & Σάββατο 28-29 Ιουλίου: ∆ιήμερο φεστιβάλ πολιτισμού «Ταξιδεύοντας 
με τους καλλιτέχνες & τον πολιτισμό της φωκικής γης». Συνεργασία με τον 
πολιτιστικό σύλλογο «Οι φίλοι της Κίρρας», Κίρρα - Πλατεία (έχει ήδη διατεθεί 
πίστωση). 

 ∆ευτέρα 7 Αυγούστου: Μουσική βραδιά κάτω από το φως της Πανσελήνου. 
Συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας, Άμφισσα - Θέατρο Κάστρου, 
(∆απάνη: 1.200 ευρώ για μουσικό σύνολο, ηχητική κάλυψη, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ. 
μικροέξοδα). 

 ∆ευτέρα 7 Αυγούστου: Πανσέληνος Αυγούστου - Βραδιά Ποίησης και Μουσικής 
από το Ναυτικό - Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου. Γαλαξίδι - Φάρος, (∆απάνη: 650 ευρώ 
για μουσικό σύνολο, ηχητική κάλυψη, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ μικροέξοδα). 

 Τρίτη 8 Αυγούστου: Από την Όπερα έως τη Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Μουσική με 
κορυφαίους ερμηνευτές και σολίστες. Συνεργασία με την Πρωτοβουλία Πολιτών 
Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι – Φάρος, (∆απάνη: 2.000 ευρώ για μουσικό σύνολο, ηχητική 
κάλυψη, έξοδα φιλοξενίας κ.λπ. μικροέξοδα). 

 ∆ευτέρα 7 έως Κυριακή 13 Αυγούστου: Έκθεση Τέχνης. Συνεργασία με την 
Πρωτοβουλία Πολιτών Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι - κήπος οικίας Μανωλούδη. 

 Πέμπτη 10 έως Κυριακή13 Αυγούστου: Kinderdocs - σειρά ντοκιμαντέρ για παιδιά, 
εφήβους, γονείς από τη ∆ήμητρα Κουζή. Συνεργασία με την Κινηματογραφική 
Λέσχη Ιτέας, Ιτέα - Μαρίνα (∆απάνη: 2.500 ευρώ για δικαιώματα παραγωγής, 
ενοικίαση, ηχητική κάλυψη κ.λπ. μικροέξοδα). 

 Παρασκευή 11 έως Κυριακή 13 Αυγούστου: Μπαζάρ. Συνεργασία με την Πρωτοβουλία 
Πολιτών Γαλαξιδίου, Γαλαξίδι – Λιμάνι.  

 ∆ευτέρα 14 Αυγούστου: Εκδηλώσεις ∆εκαπενταύγουστου ∆εσφίνας, ∆εσφίνα – 
Κεντρική Πλατεία, (∆απάνη: 6.000 ευρώ για ηχητικά, κεράσματα, ορχήστρα, έξοδα 
φιλοξενίας, θεατρική παράσταση κ.λπ.). 

 Τετάρτη 16 έως Σάββατο 19 Αυγούστου: Γιορτές του Ηρακλή με διαλέξεις, αθλητικές 
γιορτές, συναυλία ηλεκτρονικής μουσικής κ.α. Συνεργασία με τοπικούς φορείς, 
∆ημοτική Ενότητα Καλλιέων, (∆απάνη: 2.900 ευρώ για ηχητικά, κεράσματα, φιλοξενίες, 
εκτυπώσεις κ.λπ.). 
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 Παρασκευή & Σάββατο 18-19 Αυγούστου: Μουσικό Φεστιβάλ "Ασέληνο". 
Συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας, Άμφισσα – Προαύλιο ΕΠΑΛ, (∆απάνη 
για το ∆ήμο: ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

 Παρασκευή 18 έως Κυριακή 20 Αυγούστου: Εικαστική Έκθεση «Τέχνη & 
∆ημιουργία». Συνεργασία με την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής & Ψυχικής Υγείας, 
Άμφισσα - Τουλασίδι Χάρμαινας, (∆απάνη για το ∆ήμο: ηχητική και φωτιστική κάλυψη 
μουσικής βραδιάς εγκαινίων). 

 Κυριακή 20 Αυγούστου: Κοινή Συναυλία ∆ημοτικών Φιλαρμονικών Άμφισσας & 
Ιτέας. Άμφισσα - πλατεία Ησαΐα (∆απάνη για το ∆ήμο: ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

 ∆ευτέρα 21 Αυγούστου: Παιδική Θεατρική Παράσταση, Συνεργασία με τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλαξιδίου. Γαλαξίδι – Πλατεία Μάμα, (∆απάνη: 600 ευρώ, 
αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα κ.λπ.).           

 Παρασκευή 25 Αυγούστου: Χορευτική Βραδιά. Συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο 
Φωκίδας, Άμφισσα – πλατεία Ησαΐα, (∆απάνη για το ∆ήμο: 1.000 ευρώ για ορχήστρα, 
έξοδα φιλοξενίας, εκτυπώσεις κ.λπ. Επιπλέον δαπάνη για το ∆ήμο η ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη). 

 Σάββατο 26 Αυγούστου έως Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου: «Μουσικές Ιστορίες». Σε 
συνεργασία με Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Άμφισσας, 
Μουσικό Σχολείο Άμφισσας, Κ.Α.Π.Η. Άμφισσας, Κινηματογραφική Λέσχη Άμφισσας, 
Φωτογραφική Λέσχη Άμφισσας, Φιλαρμονική Άμφισσας, Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας. 
Μια εβδομάδα με μουσικά εργαστήρια και δρώμενα στο κέντρο και στις γειτονιές της 
Άμφισσας, (∆απάνη για το ∆ήμο: 3.100 ευρώ για έξοδα φιλοξενίας, αμοιβές μουσικών, 
εκτυπώσεις, δαπάνες προβολής και προώθησης κ.λπ. Επιπλέον δαπάνη για το ∆ήμο 
η ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

 Κυριακή 27 Αυγούστου: Παιδική θεατρική παράσταση «Ο ∆ράκος του Ούμπικ» σε 
επιμέλεια και σκηνοθεσία του ∆ημήτρη Αποστόλου. Συνεργασία με το Πολιτιστικό 
Κέντρο Φωκίδας. Άμφισσα - Άλσος «Ευθύμιος Ζουμάς», (∆απάνη για το ∆ήμο: ηχητική 
και φωτιστική κάλυψη). 

 Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου: Θεατρική παράσταση «Ο Γάμος του Καραχμέτη» του 
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Όλιας Λαζαρίδου. 
Συνεργασία το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  Άμφισσα – Θέατρο Κάστρου, (∆απάνη για το ∆ήμο 1.000 
ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα και λοιπά μικροέξοδα και επιπλέον δαπάνη για 
ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

 Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου: Παράσταση Θεάτρου Σκιών Άθω ∆ανέλλη, Άμφισσα – 
«Μεγάλο Καφενείο 1929», (∆απάνη για το ∆ήμο 500 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών, 
γεύμα και λοιπά μικροέξοδα). 

 ∆ευτέρα 4 Σεπτεμβρίου: Μουσική παράσταση Χριστίνας Μαξούρη «∆ανεικά 
Παπούτσια». Άμφισσα – «Μεγάλο Καφενείο 1929», (∆απάνη για το ∆ήμο 600 ευρώ 
για αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα και λοιπά μικροέξοδα και επιπλέον δαπάνη για ηχητική 
και φωτιστική κάλυψη). 

 Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου: «Φοίνισσες» του Ευριπίδη σε διδασκαλία ∆ήμου 
Αβδελιώδη. Συνεργασία με το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης», το Πάντειο 
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Πανεπιστήμιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θήβας «Λάιος».  Άμφισσα – Θέατρο 
Κάστρου, (∆απάνη για το ∆ήμο: ηχητική και φωτιστική κάλυψη).  

 Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου: Λαϊκή Βραδιά. Συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών 
Φωκίδας και το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. Άμφισσα – Πλατεία Κεχαγιά, (∆απάνη για 
το ∆ήμο 500 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα και λοιπά μικροέξοδα και επιπλέον 
δαπάνη για ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

 Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου: Έκθεση στα πλαίσια 
εορτασμού των 60 ετών από την ίδρυση της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας. 
Συναυλία από τα "Μουσικά Σύνολα" Ωδείου Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης την 
ημέρα των εγκαινίων. Άμφισσα – Οικία Πανουργιά, (∆απάνη για το ∆ήμο 500 ευρώ 
για έξοδα φιλοξενίας, γεύμα και λοιπά μικροέξοδα και επιπλέον δαπάνη για ηχητική και 
φωτιστική κάλυψη). 

 Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου: Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Γιώργου Αναγνώστου. 
Συνεργασία με το Σύλλογο Γυναικών Φωκίδας και το Πολιτιστικό Κέντρο Φωκίδας. 
Άμφισσα - Άλσος «Ευθύμιος Ζουμάς», (∆απάνη για το ∆ήμο 100 ευρώ για μικροέξοδα). 

 Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου: Workshop και έκθεση Καλλιτεχνών και ψυχικά ασθενών. 
Συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και την πλατφόρμα «The Symptom 
Projects». ∆ελφοί-Καλλιτεχνικός Σταθμός Α.Σ.Κ.Τ. 

 Τετάρτη 13 έως Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου: Έκθεση φωτογραφίας «Τα πρόσωπα της 
Χάρμαινας» του Άρη Πιπέλια, Άμφισσα - Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας. 

 Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου: Κουκλοθέατρο, Άμφισσα - Παρκάκι 1ου ∆ημοτικού Σχολείου, 
(∆απάνη για το ∆ήμο 250 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών και μικροέξοδα). 

 Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου: Προβολή ντοκιμαντέρ «Σιωπηλός μάρτυρας» του 
∆ημήτρη Κουτσαμπασιάκου. Άμφισσα - Κατάστημα Κράτησης (Φυλακές) Άμφισσας, 
(∆απάνη για το ∆ήμο 200 ευρώ για μεταφορά και φιλοξενία). 

 Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου: Θεατρική παράσταση «Ο Ζητιάνος» του Ανδρέα 
Καρκαβίτσα από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, Άμφισσα – Θέατρο Κάστρου, (∆απάνη για 
το ∆ήμο 2.700 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα και λοιπά μικροέξοδα και 
επιπλέον δαπάνη για ηχητική και φωτιστική κάλυψη) 

 Κυριακή 1 Οκτωβρίου: Μουσική παράσταση «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου 
Κορνάρου, σε επιμέλεια Ευαγγελίας Τσονάκα από το Ωδείο Άμφισσας, Άμφισσα – 
Θέατρο Κάστρου, (∆απάνη για το ∆ήμο 800 ευρώ για αμοιβές καλλιτεχνών, γεύμα και 
λοιπά μικροέξοδα και επιπλέον δαπάνη για ηχητική και φωτιστική κάλυψη). 

-------------------------------------------------------- 
 
Πρέπει να επισημανθούν τα εξής: 

1. Κάποιες από τις αναφερόμενες εκδηλώσεις, στην πραγματικότητα αποτελούν 
ολόκληρους κύκλους πολύ μεγάλης εμβέλειας και με σύνθετο περιεχόμενο. Τέτοιες 
είναι για παράδειγμα η «Animart», οι «Μουσικές Ιστορίες», το διήμερο «Ταξιδεύοντας 
με τους καλλιτέχνες & τον Πολιτισμό της Φωκικής Γης» κ.α. 

2. Από τις 18 Αυγούστου έως την 1η Οκτωβρίου, οι αναφερόμενες εκδηλώσεις 
(εντοπιζόμενες κυρίως στην Άμφισσα) εντάσσονται στον κύκλο «Φωκικά 2017». Στον 
κύκλο αυτόν το κόστος των ηχητικών – φωτιστικών καλύψεων (18 συνολικά 
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περιπτώσεις διαφόρων απαιτήσεων, μερικές δε από αυτές συμπεριλαμβάνουν 
πολλαπλές παραστάσεις) έχει υπολογιστεί συνολικά σε 8.000,00 ευρώ. 

3. Οι ∆ημοτικές Ενότητες Γραβιάς και Παρνασσού, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 
15.058/30.06.2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου, κ. Ιωάννη Γεωργίου, θα χρειαστούν για 
τις πολιτιστικές δράσεις του καλοκαιριού 4.800 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι 
δαπάνες που προβλέπει το πρόγραμμά τους (ηχητικά, έξοδα φιλοξενίας, μεταφορές, 
δαπάνες προβολής και διαφήμισης κ.λπ.) 

4. Επιπλέον, προτείνεται να διατεθεί πίστωση 1.900,00 ευρώ για το σημαντικό και 
ιστορικό πλέον κύκλο εκδηλώσεων «Σκαρίμπεια 2017», που και φέτος το 
∆εκαπενταύγουστο θα διοργανωθούν στην Αγία Ευθυμία, για τις δαπάνες που 
προβλέπει το πρόγραμμά τους (ηχητικά, έξοδα φιλοξενίας, μεταφορές, δαπάνες 
προβολής και διαφήμισης κ.λπ.) 

5. Επιπλέον δαπάνες, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παραπάνω κατηγοριοποίηση 
είναι δαπάνες για εκτυπώσεις φυλλαδίων, αφισών κ.λπ. προωθητικών εντύπων, που 
υπολογίζονται στις 2.200 ευρώ. 

6. Η συνολική δαπάνη για όλες τις παραπάνω εκδηλώσεις του καλοκαιριού 2017 
ανέρχεται, σύμφωνα με την πιο πάνω ανάλυση, σε 46.800,00 ευρώ, ποσό που ζητείται 
να διατεθεί από το ∆ημοτικό Συμβούλιο ∆ελφών με πίστωση του κωδικού 15-6471 
«έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ∆ήμου». 

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


