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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
( 22ας   Μαϊου   2017) 

------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

1. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 2279/20.04.2017 (Α.Π. 8747/24.04.2017 δικό μας) 

απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της Πράξης 
«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό 

ΟΠΣ 5002377 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». 

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

2. Αναμόρφωση (2η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 

Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, 
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. 

Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Επιστροφή παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στις καταβαλλόμενες αποδοχές 

μηνός Οκτωβρίου 2015 σε δύο υπαλλήλους του Δήμου μας. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ 

και δημοτικών τελών. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 

Οικ/κών Υπηρεσιών). 

7. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 

επαναβεβαίωση στο σωστό παραβάτη. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, 
προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

8. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα τελών ηλεκτροφωτισμού-

καθαριότητας και ΤΑΠ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 

Οικ/κών Υπηρεσιών). 

9. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 
καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 

3463/06) «Επιτροπή Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων». (Εισηγητής: κ. 

Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος). 

10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 6/2017 (1η επικαιροποίηση της 6/2016) 

μελέτης  του έργου με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 

ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
11. Έγκριση μελέτης αναβάθμισης κεντρικού πεζοδρόμου στην περιοχή Γυμνασίου 

της ΔΚ Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

12. Έγκριση παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ , Α.Μ. 04/2017, του Δήμου Δελφών. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

13. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος 

Δ.Τ.Υ.). 

14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 

προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 



 
 

15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

16. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

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

17. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 10/2017 (1η  επικαιροποίηση της 4/2016) 

μελέτης  του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΣΙΜΕΝΡΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 

προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

18. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ. (Εισηγητής: κ. 

Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ 

ΚΑΙ  Ν.Α.ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος 

Δ.Τ.Υ.). 

20. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι 

1.000.000  € (χωρίς ΦΠΑ). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος 
Δ.Τ.Υ.). 

21. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. 

προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

22. Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον 

πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια 
Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης 

Σκοπιμότητας, κατ΄ άρθρο 101 του Ν.3852/2010. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

23. Έγκριση μελέτης κόμβου της ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ.  Άμφισσας) 

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

Αντιδήμαρχος). 

24. Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Φρουρίου της Δ.Κ.  Άμφισσας. 
(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, 

Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου 

Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκδήλωση στο Μουσείο Δελφικών Εορτών για τα 

90 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές. (Εισηγητής: κ. Λουκάς 

Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις στο Κρόκι (Παλιοπαναγιά 

Παρνασσού). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
29. Έγκριση μελέτης και χωροθέτηση προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου 

στην Τ.Κ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

30. Επί αιτήσεων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για επιχορήγηση (άρθρο 202 

Ν.3463/2006). (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

31. Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, 
έτους 2017,στην Δ.Κ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, 

Αντιδήμαρχος). 

32. Έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017, στον 

δημοτικό χώρο στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης 

Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 

33. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς. Εισάγεται από την 
Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 

34. Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού 

ακινήτου καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας. (Εισηγητής: κ. 

Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 

35. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ιστορικής 

μνήμης στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Καλοσκοπής. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης 
Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 



 
 

36. Έγκρισης διάθεσης πίστωσης  εκδήλωσης  "Μάχη Ντρέμισσας"  Δ.Ε. Καλλιέων. 

(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ.Ε. Ιτέας για γιορτή αθλητισμού. (Εισηγήτρια: 

κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στη Δ.Ε. Ιτέας για την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

39. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφ.Αυτ/λούς 

Διαχείρισης Κληροδότημα Χρ.Χηρόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, 
υπάλληλος του Δήμου). 

40. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Αγίου Μηνά ΔΚ 

Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

41. Κατανομή της δεύτερης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 

σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017. (Εισηγητής: κ. 
Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος). 

42. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας. (Εισηγητής: κ. 

Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος). 

43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης στον ΚοιΣΠΕ Φωκίδας για την υλοποίηση του 

περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης βάσει της υπ΄ αριθ. 480/2016 

απόφασης του Δ.Σ. Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).  
44. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του 

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

45. Επί αιτήματος Κινέζικου Δήμου Rizhao για υπογραφή δήλωσης πρόθεσης 

ανάπτυξης σχέσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων. 

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
46. ΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου Δελφών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων 

Σχεδίων (Animart). . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

47. Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Περιφ. ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδος. 

(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

 

 
  



 
 

1. 
Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 2279/20.04.2017 (Α.Π. 8747/24.04.2017 δικό μας) απόφασης 
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5002377 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Την αριθ.πρωτ. 2279/20-04-2017(Α.Π. 8747/24-04-2017 δικό μας)  (ΑΔΑ:ΩΖΘΡ7ΛΗ-
3ΔΨ) Απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά την ένταξη της 
πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»   με 
κωδικό  ΟΠΣ 5002377 & στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην Εκπαίδευση , 
την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» του Ε.Π.  «Στερεά Ελλάδα» 

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

έναρξης στις 27-09-2017 και ημερομηνία λήξης στις 26-09-2019 . 
4. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο της πράξης προβλέπεται να κατασκευασθεί 

προσθήκη πτέρυγας στο 1ο δημοτικό σχολείο Αμφισσας. .Πρόκειται για κατασκευή 
τριώροφου κτιρίου συνολικής κάλυψης 330,63τ.μ. και συνολικής δόμησης 780,32τμ.το 
νέο κτίριο θα βρίσκεται σ επαφή με το ισόγειο κτίριο με χρήση ειδικού σχολείου. Για την 
κατασκευή της προσθήκης θα γίνει κατεδάφιση των ισόγειων κτιρίων που 
χρησιμοποιούνται ως γραφεία, WC, και κυλικείο. Στο ισόγειο  θα κατασκευασθούν 
αίθουσες γραφείων και βοηθητικοί χώροι(WC),στον πρώτο όροφο θα κατασκευασθεί 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και βοηθητικοί χώροι και στον δεύτερο όροφο αίθουσες 
διδασκαλίας επίσης στο κτίριο προβλέπεται η κατασκευή ραμπών, ασανσέρ και 
διαδρόμων κατάλληλου πλάτους για την εξυπηρέτηση των αναγκών ΑΜΕΑ. Η 
θέρμανση του κτιρίου θα γίνει με αντλίες θερμότητας και θερμαντικά πάνελ. Ειδικότερα 
η ψύξη και θέρμανση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στα γραφεία θα γίνει με 
FCU.Έχει προβλεφθεί εγκατάσταση φυσικού αερίου επίσης προβλέπεται εγκατάσταση 
αντικεραυνικής προστασίας και θεμελιακής γείωσης καθώς και η πλήρης 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. 

5. Το γεγονός ότι  η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως: 
          ΚΩΔ . ΣΑ :  ΕΠ0561 
          ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ(ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ) : 2017ΕΠ05610035 
          ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΠΔΕ 
          ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: ΝΑΙ 
          ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ: 1.461.522,40€ 

6. Το γεγονός ότι δημόσια δαπάνη εγγραφής της πράξης   στο πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.461.522,40€ και περιλαμβάνει τις άμεσες δαπάνες βάσει 
παραστατικών της πράξης. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 

Α. Να γίνει αποδεκτή η Α.Π.2279/20-04-2017(Α.Π. 8747/24-04-2017 δικό μας)  
(ΑΔΑ:ΩΖΘΡ7ΛΗ-3ΔΨ) Απόφαση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά την ένταξη 
της πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»   με κωδικό  
ΟΠΣ 5002377, στον Άξονα Προτεραιότητας «Επένδυση στην Εκπαίδευση , την απόκτηση 
δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση» του  Ε.Π.  «Στερεά Ελλάδα»  της οποίας  η δημόσια δαπάνη 
εγγραφής στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.461.522,40 €  
Β.  Ο  δικαιούχος αναλαμβάνει  να ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο της εν λόγω  πράξης   
και να τηρήσει τους όρους χρηματοδότησης και υποχρεώσεων σύμφωνα με αυτά που 
αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.   
Γ. Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου όπου απαιτείται 
Δ. Να γίνει συμπλήρωση των πινάκων του τεχνικού προγράμματος όπου απαιτείται. 
  



 
 

2. 
Αναμόρφωση (2η) Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγρ/σμού). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη : 
1.Την αριθ.πρωτ.326/31206/14-03-2017 (ΑΔΑ: 608ΩΟΠ10-ΘΓ6)  απόφαση  του Γενικού 
Γραμματέως  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος περί        
Επικύρωση της 2/24/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών-Ορθή 
Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Δελφών 
Οικονομικού έτους 2017».  
2.Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική 
Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου, 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. 
3. Το γεγονός οτι με την αριθ.84/2017(ΑΔΑ: 7ΓΓ3Ω9Θ-Μ0Σ) εγκρίθηκε το τεχνικο πρόγραμμα  
2017 και η 1η αναμόρφωση  αυτού. 
4. το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ. 10332/11-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών του 
Δήμου Δελφών έγινε γνωστό ότι διατέθηκε στο δήμο μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ποσό ύψους # 226.294,65# € λόγω είσπραξης μισθωμάτων του Ελληνικού δημοσίου 
από την εκμίσθωση μεταλλευτικών δικαιωμάτων σε δημοσίους μεταλλευτικούς χώρους για το 
χρονικό διάστημα 01-01-2015  εως 31-12-2015 
5.  το γεγονός ότι με την αριθ.πρωτ. 8116/12-04-2017016  απόφαση του δημάρχου  κος  Α. 
Παναγιωτόπουλου έγινε κατανομή (Νο18)  των εσόδων από  την λειτουργία ΑΠΕ στο Δ. 
Δελφών   για το χρονικό διάστημα 01/04/2016 έως 30/06/2016 
6.  το γεγονός ότι με το αριθ. πρωτ. 9167/27-04-2017 έγγραφο η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
αιτείται να γίνει τροποποίηση των τίτλων τρων έργων εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ 
ως εξής : 

 το έργο με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ»  σε νέο τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ» ο 
προϋπολογισμός ύψους #7000,00# € να παραμείνει ο ίδιος 

 το έργο με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ» σε νέο τίτλο  « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ» ο 
προϋπολογισμός ύψους #4.000,00# € να παραμείνει ο ίδιος 

 το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» » σε νέο τίτλο  « ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΑΣΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ» ο προϋπολογισμός ύψους 
#2.500,00# € να παραμείνει ο ίδιος 

7. το γεγονός ότι με την αριθ.πρωτ.528/14-2-2017(ΑΔΑ:ΩΡΞΜ465ΧΘ7-ΛΔΕ) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών αναφέρεται περι ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο 
««ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 
452058 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ--ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ» και ότι 
α. ο δικαιούχος της πράξης  ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με 
την απόφαση ένταξης της πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις 
ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. β. ολοκληρώθηκε το 
φυσικό αντικείμενο της πράξης 100%  γ. ολοκληρώθηκε το συγχρηματοδοτούμενο 
οικονομικό αντικείμενο της Πράξης που αποτυπώνεται στο ΟΠΣ 

8. Το γεγονός ότι με την αριθ.πρωτ. 694/22-02-2017  απόφαση ο Υπουργός Εσωτερικών 
ανακάλεσε, την αριθ.πρωτ. 2258/19-11-2013 απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 05-«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 



 
 

Ζωής Στερεά  Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος» της οποίας  ότι 
δικαιούχος  είναι ο δήμος Δελφών , 
διότι μέχρι 30/01/2017 δεν κατέστη ολοκληρωμένη και λειτουργική 
9.  Το γεγονός ότι με την Α.Π. 1670/24-02-2017 (ΑΔΑ:Ω0ΦΝ7ΛΗ-ΘΒΠ)  απόφαση του  
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  ανακαλείται η Α.Π. 6044/02-12-2015(ΑΔΑ:6ΝΓΦ7ΛΗ-4Η2) 
απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ »  με κωδικό  ΜIS 525038 στο 
Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» και στον άξονα προτεραιότητας ‘’02-προστασια και 
διαχείριση υδατικών πόρων’’ της οποίας δικαιούχος είναι ο δήμος Δελφών διότι  τα παραγόμενα 
έσοδα από την πράξη, που δεν έχουν επιστραφεί στην Τράπεζα της Ελλάδας, υπερβαίνουν το 
συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της  πράξης.  
10. το γεγονός  ότι με την αριθ.πρωτ.1211/10-02-2017 (ΑΔΑ:78ΔΔ7ΛΗ-ΕΧΥ)   Απόφαση  του  
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας αναφέρεται περι ολοκλήρωσης  της πράξης 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ 
ΕΡΓΑ» του Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS  376765 της οποίας  
δικαιούχος είναι  ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ο οποίος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την 
απόφαση ένταξης της πράξης και συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις 
ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα Ε.Υ.Δ. Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
11. το γεγονός  ότι με το αριθ.πρωτ.οικ.10270/10-05-2017 έγγραφο του αντιδημάρχου ΔΕ 
Γαλαξιδίου διαβιβάστηκε η αριθ.01/2017 απόφαση του συμβουλίου της ΤΚ Αγίων Πάντων 
σύμφωνα με την αιτούνται την κατάργηση τεσσάρων(4) εγγεγραμμένων έργων στο 
πρόγραμμα ΑΠΕ-Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ με τίτλους : 

 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΧΑΜΟΠΑΣΑ  προϋπολογισμού  ύψους 10.000,00€ 

 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ προϋπολογισμού  ύψους 2067,64€ 

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΟΥ ΕΩΣ 
ΓΕΦΥΡΑ 150ΜΕΤΡΑ προϋπολογισμού  ύψους 2.300,00€ 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ προϋπολογισμού  ύψους  9.000,00€ 

  Και την εγγραφή στο τεχνικο πρόγραμμα δέκα πέντε (15) νέων έργων με τίτλους: 
1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»   προϋπολογισμού  ύψους  2.500,00€ 
2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» 

προϋπολογισμού  ύψους  2.000,00€ 
3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ 

ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  600,00€ 
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ  ΤΚ 

ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  1.000,00€ 
5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  1000,00€ 

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ  ΤΚ 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  1000,00€ 

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ  ΤΚ 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  1000,00€ 

8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  2.000,00€ 

9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ(ΧΡΩΜΑΤΑ) ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ 
Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ»   προϋπολογισμού  ύψους  1.000,00€ 

10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ   ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ» προϋπολογισμού  ύψους  3000,00€ 

11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ προϋπολογισμού  ύψους  8.320,39€ 

12. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
προϋπολογισμού  ύψους  3.000,00€ 



 
 

13. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
προϋπολογισμού  ύψους  1.500,00€ 

14. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
προϋπολογισμού  ύψους  2.000,00€ 

15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ προϋπολογισμού  ύψους  6.000,00€ 

12. το γεγονός ότι με το αριθ.πρωτ. οικ.4802/9-3-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου ΔΕ 
Γαλαξιδίου  διαβιβάστηκε  η  αριθ.05/2017 απόφαση του συμβουλίου της Δ.Κ. Γαλαξιδίου 
σύμφωνα με την οποία αιτείται η ένταξη τριών νέων δράσεων από τα αδιάθετα του 
προγράμματος  ΑΠΕ-Τ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ με τίτλους ως εξής :  

1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ(8) ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ(5) ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ»  προϋπολογισμού ύψους  #1.000,00# € 

2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ»  προϋπολογισμού ύψους  #2.000,00# € 

3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΑΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» προϋπολογισμού ύψους  #500,00# € 

13. το γεγονός ότι στις 18-5-2017 (Α.Π. 10998/18-5-2017 ) διαβιβάστηκε το αριθ.4/2/2017 
πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με το οποίο προτάθηκε η κατανομή του 
προγράμματος  ΣΑΤΑ Πολιτικής Προστασίας  2017 ως εξής:  

1. Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 15.000,00# € 

2. Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 5.000,00# € 

3. Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ έργο « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ » προϋπολογισμού ύψους # 15.000,00# € 

4. Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 13.200,00# € 

5. Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΕΩΝ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 12.500,00# € 

6. Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ » προϋπολογισμού ύψους # 8.000,00# € 

7. Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 14.500,00# € 

8. Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ» προϋπολογισμού ύψους # 8.000,00# € 

9. Έργο   «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ»      προϋπολογισμού ύψους 
# 3.000,00# € 

10. Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ» 
προϋπολογισμού ύψους # 3.800,00# € 

11. Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ» 
προϋπολογισμού ύψους # 29.808,00# € 

 
                                                Κατόπιν των ανωτέρω 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Α.  Να γίνει  τροποποίηση του προγράμματος  ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 
-2017    ως εξής : 
 

Έτος 
ένταξης 

 
Παλαιός προϋπολογισμός 

 
 
Αλλαγή 

Νέα πίστωση& 
Προϋπολογισμός 

2017  
 
 
70.380,00 

 
 
Αύξηση 
 κατά  
226.294,65 

 
 
 
296.674,65 



 
 

   296.674,65 

 
Β.  Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος ΑΠΕ-2016 ως εξής : 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ  Νο18 

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/04/2016ως30-06-2016 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣΤΑΘ
ΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣ
Η 

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ 

ΑΝΑΛΟΓΟ
ΥΝ ΠΟΣΟ 

 
ΔΗΜΟΣ 
ΔΕΛΦΩΝ 
 
 

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

 
ΑΕΤΟΣ-
ΚΟΚΟΡΑΙΙΚΑ 

20.512,76 

Τ.Κ. 
ΒΟΥΝΙΧΩΡ
ΑΣ 

11.158,94 

4.102,56 
Τ.Κ. 
ΠΕΝΤΕΟΡΙ
ΩΝ 

5.251,26 

 
ΤΣΙΤΟΜΗ-
ΠΑΛΙΟΠΟΥΡΝΑΡΑ 

21.688,21 

Τ.Κ. 
ΑΓ.ΠΑΝΤΩ
Ν 

4.164,14 

4.337,64 

Τ.Κ. 
ΒΟΥΝΙΧΩΡ
ΑΣ 

1.034,62 

Τ.Κ. 
ΠΕΝΤΕΟΡΙ
ΩΝ 

3.823,54 

Δ.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟ
Υ 

8.328,27 

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΓΚΙΩΝΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 

20.299,28 
Δ.Κ. 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

16.239,42 4059,86 

ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΒΕΤΕ 

ΡΕΜΑ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗ 864,75 

 
Τ.Κ. 
ΕΠΤΑΛΟΦ
ΟΥ 

691,80 172,95 

ΦΩΚΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕΒΕ  ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ 1.215,66 

 
Τ.Κ. 
ΔΕΛΦΩΝ 

972,53 243,13 

 
ΣΥΝΟΛΑ 64.580,66 

 
51.664,52 12.916,14 

 
Γ . Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος  ΣΑΤΑ-2017: 
 

 
Α/Α 

 
ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞ
ΗΣ  

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΑΛΛΑΓΗ  ΤΙΤΛΟΥ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
 
1 

 
 
 
έργο 
2016 

 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
 
 
 

  
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 
ΖΩΩΝ 

 

 
 
2 

έργο 
2016 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

 



 
 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Τ.Κ. 
ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 

ΠΗΓΗΣ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
Τ.Κ. ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 
 

 
 
3 

έργο 
2016 

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ 
ΠΛΑΚΕΣ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. 
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΕΙΑΣ Τ.Κ. 
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΒΙΝΙΑΝΗΣ 

 

     

 
Δ. Να γίνει αποδεκτή Α.Π. 528/14-2-2017(ΑΔΑ:ΩΡΞΜ465ΧΘ7-ΛΔΕ) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών που αφορά την ολοκλήρωση της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 452058 συνολικής Δημόσιας 
Δαπάνης ύψους #325.219,41# € η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης , στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ--ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-
ΗΠΕΙΡΟΣ» και την διαγραφή του από το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 και από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου 
Ε. Να γίνει αποδεκτή η Α.Π. 694/22-02-2017(ΑΔΑ:6Ω4Θ465ΧΘ7-4ΘΛ) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία ανακαλεί την Α.Π. 2258/19-11-2013 απόφαση 
ένταξης της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 05-
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεά  Ελλάδας» του Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά 
Ελλάδα-Ήπειρος» διότι μέχρι 30/01/2017 δεν κατέστη ολοκληρωμένη και λειτουργική 
ΣΤ Να γίνει αποδεκτή η Α.Π. 1670/24-02-2017(ΑΔΑΩ0ΦΝ7ΛΗ-ΘΒΠ) Απόφαση του  
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας  ανάκλησης της Α.Π. 6044/02-12-2015(ΑΔΑ:6ΝΓΦ7ΛΗ-4Η2) 
απόφαση ένταξης της  πράξης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ» με κωδικό  ΜIS 525038 στο 
Ε.Π. «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» και στον άξονα προτεραιότητας ‘’02-προστασια και 
διαχείριση υδατικών πόρων’’ και  δικαιούχος της  πράξης  ο δήμος Δελφών διότι  τα 
παραγόμενα έσοδα από την πράξη, που δεν έχουν επιστραφεί στην Τράπεζα της Ελλάδας, 
υπερβαίνουν το συγχρηματοδοτούμενο οικονομικό αντικείμενο της  πράξης.  
Ζ. Να γίνει αποδεκτή η Α.Π. 1211/10-02-2017 (ΑΔΑ:78ΔΔ7ΛΗ-ΕΧΥ)   Απόφαση  του  
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ολοκλήρωσης  της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΠΑΚΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΡΟΣ 
ΒΙΝΙΑΝΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ» του Ε.Π. 
«Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS  376765 συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 
ύψους #367.012,60# €   και Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια  Δαπάνη #351.418,42# €    η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το  Ταμείο  Συνοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και την διαγραφή του από το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 και από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου 

 
Η. Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος ΑΠΕ-ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  2017  ως εξής: 
 

 

Έτος 
ένταξης 

 
 
Τίτλος έργου/Μελέτης 

Παλαιά 
πίστωση 

Αλλαγή Νέα πίστωση& 
Προϋπολογισμ
ός 

 
 
 έργο  
2016 

 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΧΑΜΟΠΑΣΑ   

 
 
10.000,00 

Μείωση κατά 
10.000,00 

 
 
0,00 

 
έργο  
2016 

 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ  

 
 
2067,64 

Μείωση  
κατά 2067,64 

0,00 

 
 έργο 
2016 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΧΟΥΣΟΥ 
ΕΩΣ ΓΕΦΥΡΑ 150ΜΕΤΡΑ  

 
 
2.300,00 

 
Μείωση 
κατά  

 
0,00 



 
 

2.300,00 

 
 
 έργο 
2016 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΓΑΛΑΞΙΑΣ-ΠΑΡΑΛΙΑ  
 

 
 
9.000,00 

Μείωση κατά 
9.000,00 

 
 
0,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
2500,00 

2500,00 

Νέο  Έργο 
2017 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
2000,00 

2.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά  
600,00 

600,00 

Νέο  Έργο 
2017 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ  ΤΚ ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Ι.Ν.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑ  ΤΚ 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ 
ΠΑΝΑΓΙΑ  ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥΘΕΣΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ  
ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗ Ι.Ν.ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
2000,00 

2.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ(ΧΡΩΜΑΤΑ) ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ    

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ   ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
3.000,00 

3.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ 
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
8320,39 

8320,39 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
 

0 Αύξηση κατά 
3000,00 

3.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
1.500,00 

1.500,00 



 
 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
2.000,00 

 
2.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ 
ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ  

0 Αύξηση κατά 
6.000,00 

6.000,00 

     

 
Θ. Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος ΑΠΕ-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  2017  ως εξής: 
 

 

Έτος 
ένταξης 

 
 
Τίτλος έργου/Μελέτης 

Παλαιά 
πίστωση 

Αλλαγή Νέα πίστωση& 
Προϋπολογισμ
ός 

Νέο  Έργο 
2017 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ(8) ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΕ(5) ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΚΑΙ 
ΣΩΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ 

0 Αύξηση κατά 
1.000,00 

1.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 
Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

 
 

0 Αύξηση κατά 
2.000,00 

2.000,00 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SCANNER ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΣΑΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Κ. 
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

0 Αύξηση κατά  
500,00 

500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  3.500.00  

 
 
 
 
 
Ι. Να γίνει τροποποίηση του προγράμματος ΣΑΤΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  2017  ως 
εξής: 
 

 

Έτος 
ένταξης 

 
 
Τίτλος έργου/Μελέτης 

Παλαιά 
πίστωση 

Αλλαγή Νέα πίστωση& 
Προϋπολογισμ
ός 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  

0 Αύξηση κατά 
15.000,00 

15.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  

0 Αύξηση κατά 
5.000,00 

5.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε.ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ έργο«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ »  

0 Αύξηση κατά  
15.000,00 

15.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  

0 Αύξηση κατά  
13.200,00 

13.200,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΕΩΝ έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  

0 Αύξηση κατά  
12.500,00 

12.500,00 



 
 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ έργο«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ»  

0 Αύξηση κατά  
8.000,00 

8.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ έργο«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  
 

0 Αύξηση κατά  
14.500,00 

14.500,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ έργο  « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, 
ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ»  

0 Αύξηση κατά  
8.000,00 

8.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ 
ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΩΝ»  

0 Αύξηση κατά  
3.000,00 

3.000,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ»  
 

0 Αύξηση κατά  
3.800,00 

3.800,00 

Νέο  Έργο 
2017 

Έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ 
Τ.Κ. ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ»  

0 Αύξηση κατά  
29.808,00 

29.808,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  127.808,00  

 
 
Κ) Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα 
Λ) Τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2017 όπως προτείνονται  
Μ) Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα που 
απαιτείται  
Ν) Την  συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία  των πινάκων του τεχνικού 
προγράμματος 
  
 
 
                                                                                                                                                      
  



 
 

3. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
«…                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   09 
                                                                                  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  162/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 09ης/26.04.2017 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 13ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 26.04.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8671/21.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

5. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος    

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
και 08 παραβρέθηκε ο κ. Νικόλαος Λύτρας υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τρίτο (13ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 
μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 
επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 
κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 
προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια 
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά 
ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται 
περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους 
δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό 
τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας 
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της 
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη 
παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών 



 
 

ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., 
συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια 
όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

4.Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την 
έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου 
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 
ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 
ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 
άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει 
το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική 
επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και 
της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 
77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την 
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού.  

6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας 
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να 
προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του 
Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 
Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.  

7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2017, ο οποίος 
ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 02/24/13.02.2017 (ΑΔΑ 6ΩΛ8Ω9Θ-ΚΝ3) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.  
 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(η κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα δήλωσε παρών)  

1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 
του Δήμου Δελφών ως εξής: 
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 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 
  Αναμόρφωση προυπολογισμού 2017 

  

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 
ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.000,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 10-6117.005 Αμοιβή ορκωτών εκτιμητών μισθωτικής αξίας δημοτικών ακινήτων. 0,00 1.000,00 1.000,00 

 3 10-6162.002 Τοποθέτηση και συντήρηση συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού 0,00 2.000,00 2.000,00 

 4 15-6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Παιδικών Σταθμών 5.000,00 10.000,00 15.000,00 

 5 15-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.500,00 500,00 2.000,00 

 6 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ. 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

 7 15-6614.001 Εποπτικό υλικό παιδικών σταθμών 1.500,00 2.000,00 3.500,00 

 8 25-6275.001 Καθαρισμός δεξαμενών διυλιστηρίου 'Άμφισσας 0,00 5.000,00 5.000,00 

 9 35-6117.002 Αμοιβή εκτιμητή-πραγματογνώμονα για αποζημίωση πολίτη από πτώση  0,00 200,00 200,00 
 δέντρου. 

 10 10-7135.009 Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας του προσωπικού του Δήμου 0,00 5.500,00 5.500,00 

 11 15-7133. Έπιπλα σκεύη 1.500,00 1.500,00 3.000,00 

 12 15-7135.058 Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας 0,00 1.645,00 1.645,00 
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 13 00-8113.002 Οφειλές προς την Cosmote των Καποδιστριακών Δήμων Ιτέας, Γραβιάς και  0,00 15.000,00 15.000,00 
 Παρνασσού. 

 14 00-8212. Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 3.000,00 3.000,00 6.000,00 
 15 00-8261.001 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 2.000,00 1.000,00 3.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 49.345,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 16 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής  410.000,00 -1.060,00 408.940,00 
 διαδικασίας 

 17 25-6162.002 Έλεγχος ποιότητας νερού-αποβλήτων βιολογικών-θαλάσσιων υδάτων- 24.000,00 -1.000,00 23.000,00 
 αρδευτικών δικτύων 

 18 25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις  550.000,00 -4.997,50 545.002,50 
 πρώην Συνδέσμου Διυλιστηρίου ύδρευσης 

 19 25-6262.053 Κατασκευή κολλεκτέρ στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων ΔΕ Γαλαξιδίου 22.000,00 -4.000,00 18.000,00 

 20 10-7135.006 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής παρουσίας του  15.000,00 -15.000,00 0,00 
 προσωπικού του Δήμου 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -26.057,50 

 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 21   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 249.957,57 -20.287,50 229.670,07 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -20.287,50 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: 3.000,00 ΕΞΟΔΩΝ: 3.000,00 
  

  

             
               2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 162/26.04.2017. 
……………………………………………………………………………………………………………



 
 

 

«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   10 
                                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 20ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 17.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10330/11.05.2017 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 επτά (07) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

5. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

6. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος    

7. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08 και 09 παραβρέθηκε ο κ. Νικόλαος Λύτρας υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 01, 02, παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 13 και 14, παραβρέθηκε 
ο κ. Ανδρώνος Δημήτριος.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εικοστό (20ο)  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).  
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 
μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 
επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 
κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 
προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια 
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά 
ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται 
περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους 
δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό 
τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας 
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της 
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 



 
 

άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη 
παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

3.Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό 
Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών 
ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., 
συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια 
όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

4.Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την 
έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου 
τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 
ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 
ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 
άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει 
το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική 
επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και 
της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 
77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την 
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 
προϋπολογισμού.  

6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας 
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να 
προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 
τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του 
Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 
Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.  

7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2017, ο οποίος 
ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 02/24/13.02.2017 (ΑΔΑ 6ΩΛ8Ω9Θ-ΚΝ3) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(η κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα δήλωσε παρών)  

1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 
του Δήμου Δελφών ως εξής: 
 
 



 
 

  

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2017 
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 1 00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

 2 15-6142.009 Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, επιβράβευσης κοινού με διαδικτυακή  0,00 24.800,00 24.800,00 
 πλατφόρμα ανακύκλωσης. 

 3 15-6142.010 Συμβουλευτική Υποστήριξη Υπηρεσιών κατάθεσης φακέλου για την άδεια  0,00 4.960,00 4.960,00 
 ίδρυσης λειτουργίας ΚΔΑΠ 

 4 15-6142.011 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση φακέλου για τη συμμετοχή στη Δράση  0,00 4.960,00 4.960,00 
 "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" σε πρόσκληση της  
 ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενες γυναίκες,  
 για την δημιουργική απασχόληση παιδιών 5-12 ετών στα πλαίσια λειτουργίας των δομών 
 ΚΔΑΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
 5 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 3.385,00 615,00 4.000,00 

 6 15-6671.009 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 0,00 1.455,00 1.455,00 

 7 30-6662.006 Προμήθεια οικοδομικών υλικών 24.800,00 24.800,00 49.600,00 

 8 40-6671.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων 0,00 610,00 610,00 

 9 10-7135.010 Συστήματα ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις του Δήμου Δελφών 0,00 10.000,00 10.000,00 

 10 15-7135.014 Προμήθεια στολών και λοιπού εξοπλισμού Φιλαρμονικών Δήμου Δελφών 5.000,00 600,00 5.600,00 

 11 70.01-7135.011 Προμήθεια σιδηρικών 0,00 8.000,00 8.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 84.800,00 

 2 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 12   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 229.670,07 -84.800,00 144.870,07 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -84.800,00 



 
 

 

 

 

 
 
               2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την 
λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 197/17.05.2017. 

…………………………………………………………………………………… 
  



 
 

 
4. 
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’), 
προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της Δ/νσης μας με το από 3/5/2017 

υπηρεσιακό σημείωμά του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή του 

χρηματικού ποσού των 50,00 ευρώ στον κύριο Παναγιώτη Ζαφειράκο, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέν, προερχόμενο από καταβληθείσα εγγύηση για μεταβίβαση δικαιώματος ύδρευσης, 

καθότι εκ παραδρομής χρεώθηκε ως εγγύηση το ποσό των 100 ευρώ που προέβλεπε ο 

προηγούμενος Κανονισμός Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου αντί του ποσού των 50 

ευρώ που προβλέπει ο νέος Κανονισμός Ύδρευσης. 

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το 
ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή 
γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την 
επιστροφή του ποσού των 50,00 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.002 
του προϋπολογισμού του Δήμου μας. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ 

Εκ παραδρομής 
χρέωση 

1476/6-4-2017 100,00€  50,00€ 

 
 
  



 
 

 
5. 
Επιστροφή παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών στις καταβαλλόμενες αποδοχές 
μηνός Οκτωβρίου 2015 σε δύο υπαλλήλους του Δήμου μας.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’), 
προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών με το αριθμ. 

πρωτ. 8570/20-4-2017 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την 

επιστροφή χρηματικών ποσών στους υπαλλήλους του Δήμου κ.κ. Παρασκευά Βαγγελιά και 

Ευθύμιο Κοντογιώργο ως αχρεωστήτως παρακρατηθέντα προερχόμενα από εσφαλμένη 

εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 13/15-9-2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΑΔΑ 

7ΩΓΜΩ9Θ-261) περί επιβολής προστίμου επί αποδοχών δέκα ημερών σε κάθε ένα από τους 

ανωτέρω αναφερόμενους δύο υπαλλήλους καθότι κατά της απόφασης αυτής έχουν ασκηθεί 

ενστάσεις ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με 

το άρθρο 145 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 

οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν κριθεί από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με αποτέλεσμα 

να μην έχουν καταστεί τελεσίδικες.    

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το 
ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, το εισπραχθέν ποσόν, το 
επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 892,72 ευρώ και τη διάθεση 
αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας 
χρήσεως. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΒΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Εσφαλμένη 
εκτέλεση 
πειθαρχικής 
απόφασης 

351,94€ 351,94€ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Εσφαλμένη 
εκτέλεση 
πειθαρχικής 
απόφασης  

540,78€ 540,78€ 

 
  



 
 

 
6. 
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ και 
δημοτικών τελών. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α’), 
προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της Δ/νσης μας με το αριθμ. πρωτ. 

9336/28-4-2017 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή 

ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για πρόστιμα ΤΑΠ και Δημοτικών Τελών καθότι εκ 

παραδρομής επιβλήθηκαν Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ σε ακίνητο το οποίο ήταν δηλωμένο στο 

Δήμο με τα ορθά τετραγωνικά μέτρα με αποτέλεσμα να μην συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 

συνδυασμένων άρθρων 24 παρ. 12 του Ν. 2190/1993, 5 παρ. 1 του Ν. 25/75, 2 παρ.2 Ν. 429/76 

και 19 Ν. 1080/80.  

Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το 
ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή 
γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την 
επιστροφή του ποσού των 170,06 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 
του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εκ παραδρομής 
χρέωση  

727,730/20-2-
2017 

74,80€  63,77€ 

ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Εκ παραδρομής 
χρέωση 

728,731/20-2-
2017 

74,80€ 63,78€ 

ΛΙΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εκ παραδρομής 
χρέωση 

729,732/20-2-
2017 

49,86€ 42,51€ 

 
 
  



 
 

 
7. 
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από πρόστιμο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και 
επαναβεβαίωση στο σωστό παραβάτη.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
         Ο κ. Γεμενής Αθανάσιος του Ιωάννη με την αριθμ. πρωτ. 9819/5-5-2017 αίτησή του ζητά 
την διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 80,00 € στο όνομά του, προερχομένης  από επιβολή 
προστίμου από το Τμήμα  Τροχαίας Άμφισσας για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οχήματος με 
αριθμ.κυκλοφορίας  ΒΙΕ-5058 και ημερομηνία παράβασης 3/3/2009.          
       Όπως προκύπτει από το αρχείο μεταβιβάσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε. Φωκίδας, το ανωτέρω όχημα ανήκει στον κ. Γεμενή Ανδρέα του Ιωάννη από την 
ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας (23/7/1999) και εφεξής  και όχι στον κ. Γεμενή Αθανάσιο του 
Ιωάννη , στον οποίο λανθασμένα βεβαιώθηκε με τον αριθμ. 86/6-2-2013 χρηματικό κατάλογο  
το ποσό των 80,00 €.     
      Βάσει των διατάξεων του άρθρου 174 παρ.1 εδάφιο δ΄ του Ν.3463/2006  (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-
2006 – Κ.Δ.Κ.), κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει, όταν 
η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 
πρόσωπο του φορολογουμένου. 
Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών 
                                                    ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
       Την διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής 80,00 € από τον κ Γεμενή Αθανάσιο του Ιωάννη με 
Α.Φ.Μ. 025822823 και την επαναβεβαίωση του ποσού αυτού στον κ. Γεμενή Ανδρέα του 
Ιωάννη με Α.Φ.Μ. 020681898. 
 
  



 
 

 
8. 
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα τελών ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας 
και ΤΑΠ.  
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
    1.    Η κ. Χριστοπούλου Βασιλική , όπως προκύπτει από το αριθμ. 12276/8-4-2017 
συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου, ήταν ιδιοκτήτρια του ανωτέρω ακινήτου έως στις 
8/4/2015, το οποίο ήταν μη ηλεκτροδοτούμενο από 25/2/2011 και δεν το είχε δηλώσει στο Δήμο 
για την επιβολή ΤΑΠ. Το Τμήμα Εσόδων κατά την καταχώρηση του ανωτέρω ακινήτου  
λανθασμένα επέβαλλε αναδρομικά από 1/1/2011 έως 31/12/2014 Πρόστιμο  Τ.Α.Π ποσού 
111,04 ευρώ, με την αριθμ. 9121/30-6-2015 Απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
        Μετά από επανεξέταση της καταχώρησης του ακινήτου συνετάχθη η αριθμ. 9623/4-5-
2017 απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών , η οποία τροποποιεί την αριθμ. 9121/22-4-2015 
απόφαση  και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 1/1/2011 έως 31/12/2014 χωρίς πρόστιμα.          
    2.  Ο κ. Πολυζώης Παναγιώτης με την  αριθμ. πρωτ. 3111/8-2-2016 αίτησή του ζήτησε την 
επαναηλεκτροδότηση ακινήτου 52,73 τ.μ. ιδιοκτησίας του. Η ηλεκτροδότηση του ακινήτου είχε 
διακοπεί στις 10/9/2012 και ο μετρητής είχε αποξηλωθεί. Το Τμήμα Εσόδων λανθασμένα 
επέβαλλε αναδρομικά από 1/1/2011 έως 31/12/2015 Πρόστιμο Δημοτικών Τελών ποσού 
221,23 ευρώ και Πρόστιμο Τ.Α.Π ποσού 57,60 ευρώ, με την αριθμ. 3111/24-5-2016 Απόφαση 
Αντιδημάρχου Οικονομικών. 
        Μετά από επανεξέταση της ανωτέρω αίτησης συνετάχθη  η αριθμ. 6508/29-3-2017 
απόφαση Αντιδημάρχου Οικονομικών , η οποία τροποποιεί την αριθμ. 3111/24-5-2016 
απόφαση  και  επιβάλλει Τ.Α.Π. από 1/1/2011 και εφεξής και Δημοτικά Τέλη από 1/1/2011 έως 
31/12/2015  χωρίς πρόστιμα. 
       Οι ανωτέρω αναφερθείσες τροποποιήσεις των αποφάσεων του Αντιδημάρχου 
Οικονομικών, έγιναν διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις α) του άρθρου 24 παρ. 12 του Ν. 
2130/1993, σύμφωνα με το οποίο « κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση ή υποβάλλει 
ανακριβή δήλωση, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους 
ακίνητης περιουσίας, που αντιστοιχεί στο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση 
δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας» και β) άρθρα 5 παρ. 1 Ν. 25/75 και 2 παρ. 2 Ν. 429/76 
, άρθρο 19 Ν. 1080/80 σύμφωνα με τα οποία εάν δεν υποβληθεί δήλωση ή υποβληθεί 
ανακριβής δήλωση επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου , με απόφαση δημάρχου εκτός από τα 
αναλογούντα Δημοτικά Τέλη και πρόστιμο ίσο με το 60% του τέλους που αναλογεί στη μη 
δηλωθείσα επιφάνεια.  
Κατόπιν των ανωτέρω.                                                 
                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την διαγραφή του  ποσού 111,04 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο ΤΑΠ, 
που λανθασμένα επεβλήθη στην κ. Χριστοπούλου Βασιλική του  Παναγιώτη, για  
ακίνητο ιδιοκτησίας της και για διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2014, που το ακίνητο 
δεν είχε δηλωθεί στο Δήμο ως μη  ηλεκτροδοτούμενο.  

2.   Την διαγραφή του α) ποσού των 221,23 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από Δημοτικά 
Τέλη β) ποσού 57,60 ευρώ το οποίο αποτελεί οφειλή από πρόστιμο Δ.Τ. που 
λανθασμένα επεβλήθησαν στον κ. Πολυζώη Παναγιώτη, για ακίνητο ιδιοκτησίας του 
και για διάστημα από 1/1/2011 έως 31/12/2015 που το ακίνητο ήταν μη 
ηλεκτροδοτούμενο. 

 
      Τέλος θα εισηγηθούμε την επιστροφή  ως αχρεωστήτως καταβληθέντων   
      Α) του ποσού των 111,04 ευρώ στην κ.  Χριστοπούλου Βασιλική που   
       λανθασμένα εξοφλήθη με το αριθμ. 5701/24-6-2015 διπλότυπο είσπραξης. 
      Β) του ποσού των 22,18 ευρώ στον κ. Πολυζώη Παναγιώτη που είναι μέρος  
       διακανονισμού της συνολικής οφειλής του και λανθασμένα εξοφλήθη με το  
       αριθμ. 829/28-4-2017 διπλότυπο είσπραξης. 

 
 
  



 
 

9. 
Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) «Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων». 
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Επειδή υπάρχουν στο Δήμο μας οχήματα τα οποία είναι εκτός λειτουργίας τα οποία 
δεν χρήζουν επισκευής λόγω παλαιότητας, πρέπει να προβούμε στη σύσταση επιτροπής για 
την αξιολόγηση των παραπάνω οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1. Του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ 117/Α) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων 
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει, ρυθμίζονται και θέματα με τα δημοτικά οχήματα. 
2. Του Π.Δ. 320/83 (ΦΕΚ 119/Α) και του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ237/Α), μεταξύ των άλλων 
μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες απόφασης για τη θέση και την άρση της κυκλοφορίας των 
δημοτικών οχημάτων από τον Υπουργό στους Νομάρχες ή στους Περιφερειάρχες αντίστοιχα 
και κατά περίπτωση. 
3. Της Υ.Α. 6400/2060/84 (ΦΕΚ 387/Β) «Περί διαδικασίας αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης 
της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2396/53 και 
δικύκλων», προβλέπεται η ύπαρξη ειδικής Επιτροπής η οποία, στην περίπτωση άρσης 
κυκλοφορίας οχήματος, συντάσσει πρακτικό ακαταλληλότητας ή ασύμφορου κυκλοφορίας. 

4. Την παράγραφο 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ (ν. 3463/06) που ορίζονται τα εξής:   

«… 6. Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού 
ή  κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία αποτελείται 
από  τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και από τους 
οποίους  ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή 
κοινοτικού  συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής απαιτούνται τεχνικές 
γνώσεις, τις  οποίες δεν διαθέτει, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν 
τεχνικό υπάλληλο  του Δήμου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός 
υπάλληλος, το  δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό 
υπάλληλο από  την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από 
άλλη δημόσια  υπηρεσία».  
Κατόπιν αυτών και προκειμένου ο Δήμος μας να είναι σε θέση, όποτε κριθεί, να εκκινεί 
διαδικασίες άρσης κυκλοφορίας οχημάτων του, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε σύσταση 
«Επιτροπής Αξιολόγησης Καταλληλότητας Οχημάτων», με τα κάτωθι προτεινόμενα 
χαρακτηριστικά: 

- Θα είναι τουλάχιστον τριμελής. 
- Θα απαρτίζεται από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν μόνιμο τεχνικό υπάλληλο 

του Δήμου μας. Στην απόφαση θα καθορίζονται και οι αναπληρωτές αυτών. 

- Η διάρκεια της επιτροπής θα είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης και έως το 
τέλος της δημοτικής περιόδου και για κάθε περίπτωση που θα απαιτηθεί. 

- Το έργο της θα είναι η σύνταξη πρακτικών επιθεώρησης για κάθε όχημα του Δήμου, 
στο οποία θα καθορίζεται η καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα αυτού για την επιτέλεση έργου, 
σύμφωνα και με την κατάσταση του οχήματος, το δελτίο τεχνικού του ελέγχου (ΚΤΕΟ), αν 
υπάρχει, αλλά και την άποψη της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, τα πρακτικά επιθεώρησης για 
τα οχήματα που θα κριθούν ως ακατάλληλα ή ασύμφορα για κυκλοφορία, αφού εγκριθούν από 
το Δημοτικό Συμβούλιο, θα διαβιβαστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, στο Γενικό 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ώστε να εκδοθεί 
απόφαση άρσης της κυκλοφορίας τους.        Εισηγούμαστε 

Τη συγκρότηση «Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων», 
προκειμένου να παράσχει γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.  η οποία θα είναι τριμελής και θα έχει ως μέλη : 

- Δύο δημοτικούς συμβούλους (με τους αναπληρωτές τους) και 
- Ένα τεχνικό υπάλληλο του Δήμου Δελφών -κατά προτίμηση μηχανολόγο- (με τον 

αναπληρωτή του) 
Τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής. 
Η διάρκεια της θητείας της παραπάνω επιτροπής θα είναι μέχρι τη λήξη της δημοτικής 

περιόδου. 



 
 

10. 
Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 6/2017 (1η επικαιροποίηση της 6/2016) μελέτης  του 
έργου με τίτλο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ.  
 (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ.:  α) Η υπ’ αριθμ. 242/16 (ΑΔΑ: 6806Ω9Θ-Ψ7Κ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 
                    και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 6/16 μελέτης και τρόπου υλοποίησης  
                    αυτής 
                β) Η υπ’ αριθμ. 450/16 (ΑΔΑ: 67ΙΘΩ9Θ-ΜΡ1) Απόφαση Δ.Σ. περί  
                    τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 242/16 Απόφασης Δ.Σ. ως προς τον τρόπο  
                    υλοποίησης του έργου  
                γ) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων  
                    Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών , Προσαρμογή στις Οδηγίες 
                    2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ    
 
               Με την ανωτέρω –α- σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δελφών έγινε έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 6/16 μελέτης με τίτλο 
«Τσιμεντόστρωση οδικής πρόσβασης προς Άγιο Μηνά» προϋπολογισμού 40.000,00 
ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και ορίστηκε η υλοποίησή του με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
3669/08 .  
               Με την ανωτέρω –β- σχετική Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών έγινε 
τροποποίηση της –α- σχετικής απόφασης ως προς τον τρόπο υλοποίησης του έργου με 
την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
άρθρο 117.  
              Μετά την δημοσίευση του –γ- σχετικού νόμου και τις διευκρινιστικές οδηγίες αυτού 
, απαιτείται η επικαιροποίηση της  μελέτης προσαρμόζοντας τα συμβατικά τεύχη αυτής με 
την ισχύουσα νομοθεσία.  
            Η υπηρεσία μας συνέταξε εκ νέου τα συμβατικά τεύχη (Τεχνική Έκθεση, Γενική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων , Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και τα τεύχη Τεχνικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων και ΤΕΥΔ που απαιτούνται με το Ν. 4412/16 , χωρίς να γίνεται 
μεταβολή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της μελέτης.  
          Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε :  
Την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 6/2017 μελέτης (1η επικαιροποίηση της 6/2016) 
,  με τίτλο ’’ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ’’ 
προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και την υλοποίηση του έργου με την 
διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.                  
 

  



 
 

11. 
Έγκριση μελέτης αναβάθμισης κεντρικού πεζοδρόμου στην περιοχή Γυμνασίου της ΔΚ 
Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
  



 
 

12. 
Έγκριση παραλαβής μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ 
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ , Α.Μ. 04/2017, του Δήμου Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης-συντήρηση 

δρόμου και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ 

Σερνικακίου» 

Α.Μ.: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

04/2017 
22.045,00 € (με Φ.Π.Α. 24%) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Άμφισσας 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: -  
ΣΥΜΒΑΣΗ: -  
ΕΚΠΤΩΣΗ: -  
  

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
Η μελέτη του θέματος εκπονήθηκε από την Υπηρεσία μας και αφορά στις εργασίες που 
απαιτούνται για:  

 την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης οδού, 

 τη σκυροδέτηση του καταστρώματος της παραπάνω οδού και 

 την κατασκευή εσχαρών αποστράγγισης ομβρίων σε οδό πλησίον του Ι.Ν. 
Αγ.Δημητρίου.  

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται κατόπιν του υπ’αρ.πρωτ. 23633/30-09-2016 εγγράφου 
της ΤΚ Σερνικακίου.   

Οι προβλεπόμενες εργασίες αφορούν: 
Α. ΤΕΧΝΙΚΑ 

 Τοιχείο: Στην περιοχή του έργου υπάρχει ήδη λιθόκτιστο τοιχείο αντιστήριξης, το οποίο 
όμως έχει υποστεί απόκλιση από την κατακόρυφο και αποδιοργάνωση της λιθοδομής 
σε αρκετά σημεία.Εξωτερικά αυτού, προβλέπεται η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης 
βαρύτητας από άοπλο σκυρόδεμα C16/20 προκειμένου να ανακοπεί βλάβη στο 
οδόστρωμα. Το ύψος του τοιχείου είναι μεταβλητό από 2,00μ. έως 2,50μ. και το μήκος 
του είναι περίπου 15,00μ. 
Οι ακριβείς διαστάσεις φαίνονται στις τυπικές διατομές που συνοδεύουν την παρούσα 
μελέτη. 

Καθώς οι εργασίες σκυροδέτησης του εν λόγω τοιχείου απαιτούν εκσκαφές 
θεμελίων και σκυροδέτηση εντός ιδιοκτησίας, από την ΤΚ Σερνικακίου απαιτείται η 
λήψη σχετικής δήλωσης από τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, με την οποία να επιτρέπει 
την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών εκσκαφής και σκυροδέτησης του τοιχείου 
αντιστήριξης.  
Η δήλωση αυτή, πρέπει να ληφθεί πριν τη δημοπράτηση του έργου. 

 Δρόμος: Στην περιοχή κατασκευής του τοιχείου ανάντη υπάρχει ήδη δρόμος 
τσιμεντοστρωμένος, ο οποίος έχει υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις τόσο λόγω του 
προβλήματος της απόκλισης του λιθόκτιστου τοιχείου, όσο και λόγω αλλεπάλληλων 
τομών για διέλευση αγωγών ΟΚΩ. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει την καθαίρεση της 
υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης και ανακατασκευή της με νέα τσιμεντόστρωση C16/20  
πάχους 15εκ. με δομικό πλέγμα. 

 Εσχάρες: Στην οδό που διέρχεται έμπροσθεν του Ι.Ν.Αγ.Δημητρίου και καταλήγει 
παραπλεύρως της οικίας Δημητρίου Τσιμικλή, υπάρχει έντονη επιφανειακή ροή 
ομβρίων λόγω πολύ έντονης κλίσης και μεγάλου μήκους χωρίς ενδιάμεση διακοπή της 
ροής. Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατασκευή δύο ανοιχτών αγωγών από σκυρόδεμα 
διατομής καθαρής 0,35Χ0,35 μ. και επικάλυψη αυτών με εσχάρες κατά πλάτος του 
οδοστρώματος, μήκους 5,30 μ. και 5,60 μ. 



 
 

Ο μεν πρώτος αύλακας προβλέπεται στη διασταύρωση μπροστά στον Ι.Ν. διαγωνίως 
της οικίας Ελευθερίου Σκοπελίτη και με τσιμεντοσωλήνα Φ0,30 θα απορρέει σε 
υπάρχον φρεάτιο ομβρίων, ο δε δεύτερος προβλέπεται παραπλεύρως της οικίας 
Δημητρίου Τσιμικλή και θα απορρέει σε ρείθρο του δρόμου που συμβάλλει στην εν 
λόγω κατηφορική οδό. 
Όλες οι παραπάνω εργασίες, περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και στα 

σχέδια της παρούσας μελέτης η οποία συνοδεύεται και από Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. 
Για την εν λόγω μελέτη έχει ληφθεί η υπ’αρ. 08/2017 σύμφωνη γνώμη της Τ.Κ. Σερνικακίου. 
Για την εν λόγω μελέτη έχει αποσταλεί η υπ’αρ.πρωτ. 9220/27-04-2017 Αίτηση απαλλαγής 
από τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φωκίδας και αναμένεται η σχετική έγκριση. 

   
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα: 

1. Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης-

συντήρηση δρόμου και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Σερνικακίου», προϋπολογισμού 

22.045,00 €, με Α.Μ. 04/2017, καθώς και 

2. Την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης -συντήρηση 

δρόμου και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Σερνικακίου»      με διαδικασία συνοπτικού 

διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρ.117 του Ν 4412/2016    
 
 
  



 
 

13. 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
  



 
 

14. 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
  



 
 

15. 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΚΟΥ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΜΕΛΕΤΗ:                                                  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
                                                                  ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ  
                                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ  
 
 
Α.Μ.:                                                         05/17 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:                 17.525,33€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%) 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:                           Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΑΣ:                                              Χ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
 
 
                                        ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»  συντάχθηκε μετά από το υπ’ αρ. πρωτ. 
18485/01-08-16 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων. 
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να ενισχυθεί λιθόκτιστο τοιχίο αντιστήριξης του περιβάλλοντος 
χώρου του μουσείου του Αθ. Διάκου . 
Έμπροσθεν του μουσείου του Αθ. Διάκου έχουν κατασκευασθεί δυο παράλληλα τοιχία 
αντιστήριξης από λιθοδομή , το πρώτο θεμελιώνεται στη στάθμη του δρόμου που διέρχεται 
μπροστά από το μουσείο και δεν παρουσιάζει προβλήματα. Το δεύτερο έχει κατασκευαστεί 
ανάντη του πρώτου τοιχίου σε στάθμη + 2,00 μ. περίπου από τον δρόμο και εκτιμάται ότι η 
θεμελίωση αυτού έγινε σε χαλαρά εδάφη. 
Αποτέλεσμα της ανωτέρω θεμελίωσης είναι η εμφάνιση ρηγματώσεων στο τοιχίο τόσο στην 
όψη αυτού , όσο και στα σημεία ένωσης με το κάθετο τοιχίο, επίσης στον αύλειο  χώρο του 
μουσείου παρουσιάζονται ρηγματώσεις στην υφιστάμενη πλακόστρωση. 
Δεδομένου ότι το φαινόμενο αυτό η υπηρεσία μας το παρακολουθεί και έχει διαπιστώσει ότι σε 
βάθος  χρόνου 4 ετών υπάρχει μια μικρή εξέλιξη , για την διασφάλιση των υφιστάμενων 
κατασκευών προτείνονται τα ακόλουθα ενισχυτικά έργα, εκτιμώντας ότι οι καθιζήσεις του 
εδάφους έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό μιας και δεν έχουμε αποτελέσματα γεωτεχνικής 
μελέτης: 
 

1. Κατασκευή καναλιού συλλογής των υδάτων του αύλειου χώρου, προκειμένου αυτά να 
μην εισέρχονται όπισθεν του τοιχίου και επιβαρύνουν αυτό με υδροστατική πίεση. 

2. Υποθεμελίωση του λίθινου τοιχίου που παρουσιάζει ρηγματώσεις με θεμέλιο 
οπλισμένου σκυροδέματος. 

3. Κατασκευή έξι λίθινων αντηρίδων υποβοήθησης του προβληματικού τοιχίου οι οποίες 
θα χανδρωθούν στην υπάρχουσα λιθοδομή. 

4.  Σφράγιση αρμών με τσιμεντοειδές υλικό έτσι ώστε τα όμβρια ύδατα του προαύλιου 
χώρου του μουσείου να μην εισέρχονται σε αυτούς και φορτίζουν τον τοίχο 
αντιστήριξης με επιπλέον υδροστατική πίεση και  

5. Θα γίνουν τοπικές αποκαταστάσεις της πλακόστρωσης του προαύλιου χώρου του 
μουσείου, όπου απαιτείται. 

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε τρεις  μήνες. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε : 

Την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 05/2017 μελέτης , με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»  , 
προϋπολογισμού 17.525,33€ με ΦΠΑ 24% και την υλοποίηση του έργου με την διαδικασία του 
Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016. 
 
 
  



 
 

16. 
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης και τρόπου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
  



 
 

17 
Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 10/2017 (1η  επικαιροποίηση της 4/2016) μελέτης  
του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ 
ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ.. 
 (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ.:  α) Η υπ’ αριθμ. 449/16 (ΑΔΑ:77ΔΨΩ9Θ-ΞΒΖ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης 
                    και παραλαβής της υπ’ αριθμ. 4/16 μελέτης                       
                β) Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων  
                    Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών , Προσαρμογή στις Οδηγίες 
                    2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ    
 
               Με την ανωτέρω –α- σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δελφών έγινε έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 4/16 μελέτης με τίτλο «Επισκευή 
ζημιών σε τμήματα αρδευτικών τσιμενταυλάκων Τ.Κ. Καστελλίων» προϋπολογισμού 
11.836,00 ευρώ ( με απρόβλεπτα 15% & ΦΠΑ 24%) .  
              Μετά την δημοσίευση του –β- σχετικού νόμου και τις διευκρινιστικές οδηγίες 
αυτού , απαιτείται η επικαιροποίηση της  μελέτης προσαρμόζοντας τα συμβατικά τεύχη 
αυτής με την ισχύουσα νομοθεσία.  
            Η υπηρεσία μας συνέταξε εκ νέου τα συμβατικά τεύχη (Προϋπολογισμό, Τεχνική 
έκθεση, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων , Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) καθώς και τα 
τεύχη Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και ΤΕΥΔ που απαιτούνται με το Ν. 4412/16 , 
χωρίς να γίνεται μεταβολή του τεχνικού αντικειμένου και το οικονομικό αντικείμενο 
αυξάνεται κατά 2.130,42 ευρώ από συμπλήρωση του ΓΕ & ΟΕ 18%. Ανάλυση οικονομικού 
αντικειμένου : εργασίες 8.299,87 ευρώ, ΓΕ&ΟΕ 18% 1.493,98 ευρώ, απρόβλεπτα 15% 
1.469,08, ΦΠΑ 24% 2.703,10 ευρώ ήτοι συνολικά 13.966,03 ευρώ.   
          Σε συνέχεια των ανωτέρω εισηγούμαστε :  
Την έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 10/2017 μελέτης (1η επικαιροποίηση της 
4/2016) ,  με τίτλο ’’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ             ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  
ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ’’  προϋπολογισμού 13.966,03 ευρώ με ΦΠΑ 24% 
και την υλοποίηση του έργου με την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.                     

 
 

 
 
  



 
 

18. 
Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπ’ όψη:    
1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων                     

Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών , Προσαρμογή στις Οδηγίες                    
2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ  

2. Την  διευκρινιστική εγκύκλιος 18/2016 του  ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ (αρ. πρωτ.                     
ΔΝΣα΄/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) με θέμα «Παροχή                   
διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 “Δημόσιες                   
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες                   
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”» και ειδικότερα η παρ. 2α  

3. Τον φάκελο της μελέτης από τον οποίο προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή 
της μελέτης ανέρχεται σε 42.243,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 52.381,56 ευρώ με ΦΠΑ 
24%  

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω μελέτη είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα και 
τον Προϋπολογισμό του  Δήμου Δελφών , με δέσμευση ποσού 11.900,00 ευρώ 
από ΣΑΤΑ Σχολικών Κτηρίων  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
                    Την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ελέγχου στατικής επάρκειας 
προσθήκης Γυμνασίου Άμφισσας», προεκτιμώμενης αμοιβής 42.243,19 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με 
την διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού   σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.   

 
 
  



 
 

19. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΟΥΜΑ ΚΑΙ  Ν.Α.ΜΑΡΓΕΛΛΟΥ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
  



 
 

20. 
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού μέχρι 
1.000.000  € (χωρίς ΦΠΑ). 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ.:       Ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων  
                    Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών , Προσαρμογή στις Οδηγίες 
                    2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ , άρθρο 221   
 
                Σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και προκειμένου να 
συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων προϋπολογισμού 
1.000.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2017, μετά την από 05-05-2017 ανακοίνωση 
, πραγματοποιήθηκε κλήρωση στις 10-05-2017 στα γραφεία της ΔΤΥ και σύμφωνα με το 
πρακτικό κλήρωσης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
               Την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Έργων , του έτους 2017 
, για έργα προϋπολογισμού  μέχρι 1.000.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η οποία θα 
αποτελείται από τρείς τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους ως ακολούθως:  

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ   

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ  

1. ΛΑΧΑΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ως 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

2. ΡΑΛΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛ. – 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΣ  ως 
ΜΕΛΟΣ 

3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ ως ΜΕΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1. ΛΥΤΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ως ΑΝ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

2. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧ. ως ΑΝ. 
ΜΕΛΟΣ 

3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΛ. ΜΗΧ. ως ΑΝ. ΜΕΛΟΣ 

 
            Τα ονόματα των κληρωθέντων μελών αναγράφηκαν στον ανωτέρω  πίνακα κατά 
σειρά κλήρωσης.  
  
Συνημμένα:  
Πρακτικό Κλήρωσης            
………………………………………………………………………… 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΧΡΙ 
1.000.000,00 e ( χωρίς Φ.Π.Α ) 

 
 Έχοντας υπόψη  

1) Την5/5/17 ανακοίνωση με την οποία έλαβαν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της ΔΤΥ περί 
διεξαγωγής  κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμών 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 
3) Την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ οικ.23243/23-11-2011 
4) Την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ /Φ18/ οικ.21508/4-11-2011 
5) Το άρθρο 221 του Ν. 4412/16                                                    

                              
  Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της υπηρεσίας 
μας , για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας  διαγωνισμών έργων του έτους 2017  
κληρώθηκαν οι παρακάτω: 
 
 Α)Τακτικά  μέλη  
  1) Λαχανά Σπυριδούλα Πρόεδρος    



 
 

  2) Ράλλιου Ασπασία Μέλος 
  3) Δημητρίου Αθανάσιος Μέλος 
Β) Αναπληρωματικά μέλη 
 1) Λύτρας Νικόλαος Αν. Πρόεδρος  
 2) Πολυχρονοπούλου Ευγενία Αν. Μέλος   
 3) Κόκκινος Χρήστος   Αν. Μέλος 
      
  Τα μέλη της επιτροπής κλήρωσης  
            Λύτρας Νικόλαος Αν.  Πρ/νος ΔΤΥ 
           Διον. Καραντζής  
           Ράλλιου Ασπασία                    
…………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

21. 
Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση  της  επιτροπής παραλαβής των έργων 

έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα 
με προϋπολογισμό 1.000.000 e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 e . 
Σε συνδυασμό  με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το 
επισυναπτόμενο  Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι 
μηχανικοί: 
Α) «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» Πρoϋπολογισμού 
:69.000,00 e 

1) Λαχανά Σπυριδούλα  Μηχανικό  Ορυκτών Πόρων 
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό 

Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (14/12/2010), την σύνταξη τελικής 
επιμέτρησης (23/12/2010)  και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την 
σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου. 
Β) «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» 
 
Προϋπολογισμου:247.557,00 e 
      1) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό    
      2)  Λαχανά Σπυριδούλα Μηχανικό Ορυκτών Πόρων   
Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του σύμφωνα με την από 9/8/2010 
βεβαίωση περαίωσης ,την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (18/10/10) και παρακαλούμε για την 
επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω 
έργου. 
  



 
 

22. 
Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια 
Στ.Ελλάδας και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης 
Σκοπιμότητας, κατ΄ άρθρο 101 του Ν.3852/2010.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   10 
                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/17.05.2017 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Σταυρούλας Πήττα σχετικά με 
την ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο για τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’».  
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 17.05.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10330/11.05.2017 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 επτά (07) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

5. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

6. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος    

7. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08 και 09 παραβρέθηκε ο κ. Νικόλαος Λύτρας υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών.  
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 01, 02, παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 13 και 14, παραβρέθηκε 
ο κ. Ανδρώνος Δημήτριος.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο)  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).  
2.Την με αριθμ. 09/164/26.04.2017 (ΑΔΑ ΩΘΜΝΩ9Θ-Ε3Ρ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά 
με την ίδρυση δικτύου για τον πολιτισμό και τον τουρισμό», με την οποία ορίστηκε δικηγόρος 
για την εν θέματι υπόθεση η κ. Σταυρούλα.  

3.Την με αριθμ. 02/06/15.05.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα 
«Έγκριση ίδρυσης της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο για τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’». 

4.Το από 28.04.2017 διαβιβαστικό σημείωμα – γνωμοδότηση της δικηγόρου κ. 
Σταυρούλας Πήττας με το οποίο μας διαβιβάζει στο σχέδιο του Καταστατικού σύστασης της 
Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’», το οποίο έχει ως εξής: 
«… 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 
της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία 

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ”» 



 
 

  
Στην Άμφισσα, σήμερα ............., .............. 2017, οι συμβαλλόμενοι Φορείς στον Πίνακα Μελών 
(με αλφαβητική σειρά), συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:  
Άρθρο 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Συνίσταται Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφεξής το Δίκτυο), διεπόμενη από 
τις διατάξεις των άρθρων 741–784 του Αστικού Κώδικα, του άρθρου 101 του Ν.3852/2010, των 
άρθρων 219, 220 και 221 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006), με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ».  
Το Δίκτυο απαρτίζουν ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Δωρίδος (Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού) και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας (Ο.Τ.Α. Β’ βαθμού). Δύναται να ενταχθούν σε αυτό Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, Νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., Ενώσεις Αυτοδιοικητικού 
χαρακτήρα, Ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, Ακαδημαϊκοί Φορείς καθώς και όλα τα νομικά 
πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα αλλά και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά 
περιγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος. Στα ξενόγλωσσα κείμενα η επωνυμία του Δικτύου 
αποδίδεται ως “Network for Culture and Tourism in Fokida” και διακριτικό τίτλο “Delphi 
Network”. 
Άρθρο 2 
ΕΔΡΑ 
Ως έδρα του Δικτύου ορίζεται τα γραφεία του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα, η δραστηριότητα 
και το έργο του όμως εκτείνεται σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό.  
Η ταχυδρομική διεύθυνση του Δικτύου ορίζεται στα όρια της έδρας του με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), χωρίς να απαιτείται τροποποίηση καταστατικού. 
Το Δίκτυο μπορεί να ιδρύει ή να καταργεί Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού, με απόφαση του Δ.Σ. 
Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Διάρκεια του Δικτύου ορίζεται το χρονικό διάστημα των (25) είκοσι πέντε ετών. Είναι όμως 
δυνατή η παράταση του χρόνου διαρκείας του Δικτύου, πληρουμένων των συναφών όρων του 
παρόντος καταστατικού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
Η λύση του Δικτύου, επέρχεται μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 
των 2/3 του συνόλου των μελών της, οπότε και συνεδριάζει το Δ.Σ. προκειμένου να διαπιστώσει 
τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό. Σε 
περίπτωση λύσης του Δικτύου, ακολουθεί εκκαθάριση αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 777 του Α.Κ.. 
Άρθρο 4 
ΣΚΟΠΟΣ 
Ο σκοπός της αστικής εταιρείας είναι κοινωφελής και σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται 
κερδοσκοπικός / εμπορικός. Αντικείμενο της είναι η πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της 
Φωκίδας, η ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο Δήμων της στα θέματα αυτά, η συμμετοχή σε 
θεσμοθετημένα ή μη δίκτυα πόλεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών σε Ευρωπαϊκό και 
Διεθνές επίπεδο με την πραγματοποίηση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων καθώς 
και δράσεων τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα: 
* Η διοργάνωση ποιοτικών μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, 
προβολής ταινιών, εικαστικών εκθέσεων και κάθε άλλης μορφής τέχνης. 
* Η παραγωγή και προαγωγή πολιτισμού μέσω των δράσεων που αφορούν τους χώρους 
πολιτισμού των Δήμων Δελφών και Δωρίδος. 
* Η λειτουργία των Μουσείων και ανάλογων χώρων (εκθέσεων, συλλογών κλπ) των δύο Δήμων. 
* Η λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας.  
* Η θεσμοθέτηση θεματικών κύκλων εκδηλώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναβάθμιση της 
λειτουργίας του Φεστιβάλ «Φωκικά», του επετειακού κύκλου εκδηλώσεων για την επανάσταση 
του 1821 και του αποκριάτικου κύκλου εκδηλώσεων, του προταθέντος κύκλου εκδηλώσεων 
«Δελφικές Εορτές» και η επιδίωξη αξιοποίησής τους όλο το χρόνο και όχι μόνο εποχικά σε όλη 
την επικράτεια των Δήμων Δελφών και Δωρίδος.  
* Η αξιοποίηση και αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολιτιστικών εγκαταστάσεων των Δήμων 
Δελφών και Δωρίδος. 
* Η προώθηση μετακλήσεων Ευρωπαίων και Διεθνών καλλιτεχνών και δημιουργίας ίδιων 
παραγωγών. 
* Η διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων με θέματα σχετικά με τις τέχνες και 
τον πολιτισμό. 



 
 

* Η βελτίωση της ποιότητας και η αύξηση της αναγνωρισιμότητας των θεματικών κύκλων 
εκδηλώσεων εντός και εκτός συνόρων. Η αξιοποίηση των θεματικών κύκλων εκδηλώσεων ως 
πόλων έλξης τουριστικής ανάπτυξης, ιδίως στα πλαίσια του εναλλακτικού-πολιτιστικού 
Τουρισμού. 
* Η υποβολή προτάσεων και η υλοποίηση προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού με 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους ή από ευρωπαϊκούς πόρους ή από δωρεές και 
χορηγίες και η συμμετοχή της Εταιρείας ως εταίρου σε κοινοπρακτικό σχήμα για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού. 
* Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δίκτυα και σε Οργανισμούς ή φορείς που 
λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας ή στο εξωτερικό και που ο σκοπός τους έχει σχέση με 
ζητήματα τέχνης και πολιτισμού. 
* Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη σύναψη συνεργασιών με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας 
των πολιτών (όπως Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς –Μ.Κ.Ο.-, Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά 
Ιδρύματα, φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
ενδιαφέροντος της Εταιρείας). 
* Η προώθηση του Εθελοντισμού και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις δράσεις της 
Εταιρείας. 
* Η υλοποίηση μέρους ή και του συνόλου των προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης των 
Δήμων Δελφών και Δωρίδος. 
* Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την τουριστική προβολή της 
περιοχής. 
Άρθρο 5 
ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 
Το Δίκτυο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο 
προηγούμενο άρθρο με κάθε νόμιμο μέσο και στα πλαίσια της κείμενης σχετικής νομοθεσίας. 
Ειδικότερα για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Δίκτυο δύναται, μη περιοριστικά να: 

      Παρέχει επιστημονική και ερευνητική υποστήριξη στις δραστηριότητες των Μελών. 
      Δημιουργεί την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή με ικανή στελέχωση στην έδρα του αλλά 

και σε όλη την χώρα για την κάλυψη των αναγκών του. 
      Αναπτύσσει τη μεθοδολογία για την κατασκευή σχεδίων δράσης για την Ανάπτυξη των 

Μελών του και να τα υποβοηθά στην εκτέλεση των αντίστοιχων δράσεων. 
      Συνεργάζεται με Δήμους, Ενώσεις Δήμων κι άλλους φορείς της Τ.Α. ή άλλους κοινωνικούς 

φορείς για την ανάπτυξη δράσεων που εντάσσονται σε αναπτυξιακά προγράμματα. 
      Συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, Δίκτυα Πόλεων της χώρας και 

του εξωτερικού, καθώς και ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, κρατικές αρχές, την Ε.Ε. και 
άλλους διεθνείς οργανισμούς και φορείς. 

      Διοργανώνει και εφαρμόζει προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης πολιτών και 
φορέων σε θέματα σχετικού επιστημονικού αντικειμένου με τους σκοπούς της. 

      Διεξάγει έρευνες ή μελέτες που ενδιαφέρουν ή ανατίθενται από Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή από κρατικούς, κοινωνικούς, επιστημονικούς ή άλλους δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

      Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία, ανταλλαγή & διάδοση πληροφοριών με όλα τα 
δυνατά μέσα συμπεριλαμβάνοντας τράπεζες πληροφοριών, δίκτυα καταγραφής δεδομένων κ.α. 

      Τηρεί στατιστικά στοιχεία για το επίπεδο κατάστασης των Μελών του στους άξονες 
παρέμβασης του Δικτύου καθώς και για τα αίτια τους. 

      Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια χρήσιμη για την επίτευξη των σκοπών του. 
Άρθρο 6 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
6.1    Τα συμβαλλόμενα μέρη (μέλη) συμφωνούν στην μεταξύ τους συνεργασία για την επιδίωξη 
των στόχων του Δικτύου και θα δραστηριοποιηθούν, προβαίνοντας σε κάθε ενέργεια που 
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. 
6.2   Η συμμετοχή των Μελών στο Δίκτυο δεν περιορίζει την αυτονομία τους και την δυνατότητα 
να αναπτύσσουν παράλληλα άλλες δραστηριότητες, είτε μόνοι τους είτε με άλλα Μέλη. Επίσης 
υπάρχει ανεξαρτησία των Μελών αναφορικά με την επιλογή των προγραμμάτων που θα 
υλοποιούν σε συνεργασία με το Δίκτυο. 
6.3   Οι αποζημιώσεις συμμετοχής των εκπροσώπων των Μελών στις συνεδριάσεις των 
οργάνων δεν επιβαρύνει το Δίκτυο. Κάθε Μέλος αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και 
διατροφής για τους εκπροσώπους του. 



 
 

6.4    Σε περίπτωση που από την εκτέλεση δραστηριοτήτων του Δικτύου προκύψουν χρηματικά 
οφέλη, συμφωνείται ότι αυτά δεν θα διανέμονται στα μέλη, αλλά θα χρησιμοποιούνται για τους 
σκοπούς αυτής.  
Άρθρο 7 
ΜΕΛΗ 
7.1.    Την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους του Δικτύου μπορούν να αποκτήσουν οι Δήμοι, οι 
Περιφέρειες, οι Σύνδεσμοι Δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Επιχειρήσεις 
Δήμων ή Περιφερειών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, τα Δημοτικά και 
Περιφερειακά Ιδρύματα, Κοινωφελή Ιδρύματα και Κληροδοτήματα και τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  
7.2.    Την ιδιότητα του αντεπιστέλλοντος ή Αρωγού Μέλους μπορούν να αποκτήσουν μετά 
από απόφαση του Δ.Σ. κατά την παράγραφο 3 και επόμενα του παρόντος άρθρου.  
                        i.            όλοι οι Φορείς που περιγράφονται στο άρθρο 7.1 οι οποίοι δεν 
επιθυμούν την ιδιότητα του τακτικού μέλους,  
                      ii.           οι Δήμοι, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι Δήμων, Περιφερειακές Ενώσεις 
Δήμων, Κεντρικές Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών, Νομικά Πρόσωπα και Ιδρύματα Δημοσίου 
Συμφέροντος, Κοινωφελή Ιδρύματα και Κληροδοτήματα, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) ή/και τρίτων χωρών εφόσον συμφωνούν με το παρόν Καταστατικό,  
                     iii.            Νομικά Πρόσωπα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχουν παρεμφερή 
με στο Δίκτυο ενδιαφέροντα και σκοπούς και που συμβάλλουν με τη δραστηριότητά τους στην 
προώθηση των σκοπών και των στόχων του Δικτύου.  
7.3.    Η είσοδος νέων Μελών στο Δίκτυο συντελείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5, μετά από αίτηση του επιθυμούντος Μέλους, 
που επικυρώνεται από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Μέχρι την επικύρωση αυτή, η απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εν ισχύ και παράγει νόμιμα αποτελέσματα ως προς την ιδιότητα 
του Μέλους του Δικτύου. 
7.4.    Κάθε ένας από τους παραπάνω που επιθυμεί να γίνει μέλος του Δικτύου πρέπει να 
υποβάλει σχετική για το σκοπό αυτό αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου, η οποία να 
συνοδεύεται από σχετική απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται 
και τα ελάχιστα κριτήρια αποδοχής που θέτει ανά πενταετία το Δίκτυο. 
7.5.    Η απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου πρέπει να αναφέρει ότι το υποψήφιο Μέλος 
συμφωνεί με το παρόν Καταστατικό και αποδέχεται να καταβάλει την ετήσια εισφορά του κάθε 
χρόνο, όπως αυτή ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ορίζει δε υποχρεωτικά για 
την εκπροσώπησή του στο Δίκτυο τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του. 
7.6.    Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος μπορεί να ορίζει με απόφαση του, τον Αναπληρωτή του. Ως 
Αναπληρωτής του Νόμιμου Εκπροσώπου επιλέγεται ένα από τα μέλη του Αρμόδιου Οργάνου 
διοίκησης του υποψήφιου μέλους. Το Μέλος δεσμεύεται να συμμετέχει διά του 
εκπροσώπου  του (Νόμιμος Εκπρόσωπος ή  Αναπληρωτής αυτού) στις Γενικές Συνελεύσεις και 
τις Συναντήσεις εργασίας. Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος ορίζει με απόφασή του και το  Υπηρεσιακό 
Στέλεχος  που ορίζει υπεύθυνο για τον συντονισμό των εργασιών με το Δίκτυο. 
7.7.    Κάθε Τακτικό Μέλος υποχρεούται να καταβάλει Ετήσια Εισφορά για τη συμμετοχή του 
στο Δίκτυο σύμφωνα με τα ισχύοντα κατωτέρω για τις εισφορές των Μελών. Οι εισφορές αυτές 
μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου. 
7.8.    Η ετήσια εισφορά του Μέλους καταβάλλεται στη διάρκεια του έτους κατά το οποίο 
οφείλεται. Εφόσον καταβάλλεται αργότερα, λογίζεται ως η ετήσια εισφορά του έτους που 
ακολουθεί την τελευταία καταβολή Ετήσιας Εισφοράς που έγινε από το Μέλος. 
7.9.    Τακτικό Μέλος που δεν έχει καταβάλει τις δύο τελευταίες Ετήσιες Εισφορές του, 
μεταπίπτει στην κατηγορία των Αρωγών Μελών σύμφωνα με την ανωτέρω και μετά από 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
7.10. Κανένα Μέλος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασμό ή για την εξυπηρέτηση 
συμφερόντων τρίτων οποιαδήποτε πράξη, που να είναι αντίθετη με τους σκοπούς του Δικτύου. 
7.11. Όλα τα Μέλη υποχρεώνονται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 
Καταστατικού καθώς επίσης και με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης του Δικτύου στο μέτρο που δεν παραβιάζονται οι 
καταστατικοί σκοποί και τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία. Οποιαδήποτε ενέργειά 
τους (των Μελών), αντίθετη με τα παραπάνω θα σημαίνει υπαναχώρηση αυτών από το Δίκτυο 
και θα στοιχειοθετεί λόγο αποβολής τους από αυτό. 



 
 

Άρθρο 8 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ- ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
8.1.Για τα Τακτικά Μέλη που εμπίπτουν στην κατηγορία του Δήμου, καθορίζεται ετήσια τακτική 
συνδρομή- εισφορά με βάση τον πληθυσμό του κάθε Δήμου, όπως έχει προκύψει από την 
τελευταία δημοσιοποιημένη απογραφή της ΕΣΥΕ, ως εξής:  

         Για Δήμους με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους το ποσόν των δέκα χιλιάδων 
(10.000,00) Ευρώ ετησίως.  

         Για πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, το ανωτέρω ποσό προσαυξημένο κατά δέκα 
χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ ετησίως για κάθε επιπλέον 10.000 κατοίκους. 
Δηλαδή σε πληθυσμό 10.001 έως 20.000 κατοίκους συνδρομή είκοσι χιλιάδες (20.000,00) 
Ευρώ, σε πληθυσμό 20.001 έως 30.000 κατοίκους συνδρομή τριάντα χιλιάδες (30.000,00) 
Ευρώ κ.ο.κ. 
8.2.  Για τα Τακτικά Μέλη που εμπίπτουν στις κατηγορίες, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι Δήμων, 
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, 
το πόσο της Ετήσιας Συνδρομής ορίζεται στο μέγιστο δηλαδή  δέκα χιλιάδων (10.000,00) 
Ευρώ ετησίως. 
8.3.  Για τα Τακτικά Μέλη που εμπίπτουν στις κατηγορίες, Νομικά Πρόσωπα, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις των Δήμων, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 
Δημοτικά και Περιφερειακά Ιδρύματα καθώς και Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις των 
Περιφερειών, το πόσο της Ετήσιας Συνδρομής ορίζεται στα  δέκα χιλιάδων (10.000,00) Ευρώ 
ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός από τους παραπάνω φορείς στο 
Δίκτυο είναι η συμμετοχή στο Δίκτυο του αντίστοιχου Δήμου ή Περιφέρειας ως Τακτικού Μέλους. 
8.4.Για τα Τακτικά Μέλη που εμπίπτουν στις κατηγορίες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου, 
Κοινωφελή Ιδρύματα και Κληροδοτήματα, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το πόσο της Ετήσιας Συνδρομής 
ορίζεται στα δέκα χιλιάδων (10.000,00)  Ευρώ ετησίως. 
8.5. Κατά τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θεωρούνται ως Ταμειακά Εντάξει τα 
Τακτικά Μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή του προηγούμενου της Γ.Σ. έτους, αποκτώντας 
έτσι δικαίωμα ψήφου καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
8.6. Πέραν της τακτικής- ετήσιας εισφοράς, τα τακτικά μέλη καταβάλλουν και ειδικές εισφορές, 
ανάλογες με τις ειδικότερες ανάγκες τους, τις οποίες αναλαμβάνει να εκπληρώσει το Δίκτυο. 
Τέτοιες είναι ενδεικτικά η κάλυψη θέσεων εργασίας ή οι συμβάσεις έργου για μουσειακούς 
χώρους, η οργάνωση και η εκτέλεση πολιτιστικών δράσεων που αφορούν αποκλειστικά ή 
κυρίως ένα συμβεβλημένο μέλος, η λειτουργία δομών εκπαίδευσης όπως εικαστικά εργαστήρια 
στην επικράτεια ενός μέλους κλπ.. Οι συγκεκριμένες ανάγκες γνωστοποιούνται από τα τακτικά 
μέλη στο Δ.Σ. του Δικτύου πριν τη σύνταξη του προϋπολογισμού και εγγράφονται στους 
προϋπολογισμούς τόσο του Δικτύου όσο και του Τακτικού Μέλους.  
Άρθρο 9 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
Τα όργανα διοίκησης του Δικτύου είναι τα εξής: 
1.          Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) 
2.          Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) 
3.          Πρόεδρος του Δ.Σ. 
4.          Ελεγκτική Επιτροπή 
5.          Ο Διευθυντής 
Με σκοπό την υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεων του Δικτύου, οργανώνονται και 
στελεχώνονται κατάλληλα τα κεντρικά γραφεία του Δικτύου και διατίθεται σ’ αυτά προσωπικό 
και πόροι. 
Άρθρο 10 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
10.1. Κάθε συμβαλλόμενο Τακτικό Μέλος συμμετέχει με πέντε (5) ψήφους στη Γενική Συνέλευση 
(Γ.Σ.). Κάθε Μέλος συμμετέχει στις Γενικές συνελεύσεις με τον Νόμιμο Εκπρόσωπό του ή τον 
Αναπληρωτή που έχει ορίσει με απόφασή του όπως ορίζεται στο άρθρο 7.6  Το δικαίωμα 
εκλέγειν και εκλέγεσθαι ασκείται, είτε από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο είτε από τον Αναπληρωτή, 
κατ’ επιλογή του Μέλους. 
10.2. Το σύνολο των εξουσιοδοτημένων με ψήφο εκπροσώπων των Μελών αποτελεί τη Γενική 
Συνέλευση του Δικτύου, η οποία συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν το 
ζητάει το 1/3 των μελών, με σχετική επιστολή προς το Δ.Σ., το οποίο είναι υποχρεωμένο να την 
δεχτεί και να την υλοποιήσει άμεσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου μπορεί επίσης να 
εισηγηθεί την έκτακτη σύγκλιση της Γ.Σ.. 



 
 

10.3. Θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των Μελών που 
είναι ταμειακώς τακτοποιημένοι. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη 
ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εκ νέου την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στο 
ίδιο μέρος χωρίς πρόσκληση των μελών και ευρίσκεται σε απαρτία με όσα Μέλη είναι παρόντες. 
10.4. Ο χρόνος και ο χώρος της Γ.Σ. αποφασίζεται από το Δ.Σ. και κοινοποιείται στα Μέλη 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την διεξαγωγή της. Προς τούτο στέλνεται, επί αποδείξει, 
σχετική πρόσκληση από το Δ.Σ. στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα και ο ακριβής 
τόπος της Γ.Σ. καθώς και η θεματολογία της ημερήσιας διάταξης. Οι αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός των 
περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά από το παρόν Καταστατικό. Οι αποφάσεις για την 
εκλογή Οργάνων λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. 
10.5. Η Γ.Σ. είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των στόχων  του Δικτύου και έχει τα εξής 
καθήκοντα: 

            Εποπτεύει και ελέγχει συνολικά το Δίκτυο για την εκπλήρωση των σκοπών του. 
            Εγκρίνει το Πρόγραμμα Δράσης και προτείνει ενδεχόμενες νέες προσεγγίσεις σε 

θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
            Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
            Αποφασίζει για τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις του Καταστατικού. 
            Αποφασίζει για την λύση του Δικτύου με ομόφωνη απόφαση των εγγεγραμμένων και 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών. 
            Αποφασίζει κριτήρια εισδοχής στο Δίκτυο και εγκρίνει την εγγραφή νέων μελών μετά 

από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
            Αποφασίζει για την διαγραφή Μελών ή για την υπαγωγή τους στη κατηγορία των 

αρωγών μελών, μετά από πρόταση του Δ.Σ.. 
            Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης του Δικτύου. 
            Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης μπορεί να αλλάξει τον αριθμό και 

τη σύνθεση των μελών του Δ.Σ. με απόφαση των δύο τρίτων (2/3) της Γενικής Συνέλευσης. 
            Εκλέγει τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. 
            Εγκρίνει τον Απολογισμό Δράσης και τον Ισολογισμό της προηγούμενης χρήσης και 

απαλλάσσει το Δ.Σ. από την ευθύνη της προηγούμενης περιόδου. 
10.6. Οι εκπρόσωποι των Μελών ορίζονται με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου τους. Κάθε 
συμβαλλόμενο μέλος μπορεί να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του κατά την κρίση του, χωρίς 
να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος συμφώνου. 
Άρθρο 11 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
11.1. Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι την εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ., 
καθήκοντα Προέδρου ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ., στην δε 1η ιδρυτική Γ.Σ. 
προεδρεύει το μέλος της Γ.Σ. που προηγείται αλφαβητικά. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει 
την ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν, με βάση τον κατάλογο των 
προσερχόμενων εκπροσώπων των μελών (οι οποίοι υπογράφουν στον ανώτερο κατάλογο, 
κατά την προσέλευσή τους). 
11.2. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καλεί το σώμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για 
Προεδρείο. Το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Γ.Σ., 
τον Γραμματέα της Γ.Σ. και ένα μέλος, είναι υπεύθυνο για την ομαλή διεξαγωγή της Γ.Σ.. Σε 
περίπτωση διαφωνίας των μελών του Προεδρείου κατά τη διάρκεια της Γ.Σ., η τελική απόφαση 
λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία μεταξύ των μελών του.  
11.3. Από το σύνολο των υποψηφίων για το Προεδρείο εκλέγονται, μετά από φανερή 
ψηφοφορία δι’ ανατάσεως των χεριών των μελών της Γ.Σ., οι τρείς υποψηφιότητες που 
συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Τέλος το τριμελές Προεδρείο ορίζει μεταξύ των μελών 
του τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και προχωρά στο οριστικό καθορισμό της Ημερήσιας 
Διάταξης και στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 
11.4. Εφόσον πρόκειται για Γενική Συνέλευση η οποία εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο και νέα 
Ελεγκτική Επιτροπή, ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες:  

    Η εκλογή Δ.Σ. και Ε.Ε. αποτελεί θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Γ.Σ., όπου προσδιορίζεται 
επίσης και το χρονικό διάστημα της ψηφοφορίας. 

    Δυνατότητα συμμετοχής, εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα Τακτικά Μέλη που είναι 
ταμειακά εντάξει (δηλαδή όσοι έχουν καταβάλει όλες τις συνδρομές τους από το έτος που 
εγκρίθηκαν ως μέλη μέχρι και το προηγούμενο έτος από αυτό στο οποίο γίνεται η εκλογική 
Γενική Συνέλευση), ως εκ τούτου τυχόν νέα μέλη που δεν έχουν ακόμη καταβάλει την πρώτη 
τους συνδρομή, δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 



 
 

    Η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται με υποβολή προς τον Διευθυντή, αίτησης 
υποψηφιότητας (υπογεγραμμένης από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, όπου να καθορίζεται ο 
υποψήφιος ως εκπρόσωπος του Μέλους) και σύντομου βιογραφικού, τουλάχιστον 10 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ. 

    Η κάθε υποψηφιότητα αφορά υποψηφιότητα Μέλους δια του εκπροσώπου του και όχι 
υποψηφιότητα φυσικού προσώπου και επομένως το Αρμόδιο Όργανο του Μέλους υποχρεούται 
να αντικαθιστά τον εκπρόσωπό του ή τον αναπληρωτή του όταν και εφόσον παραιτηθούν.  

    Οι υποψηφιότητες ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. που συνεδριάζει την προηγούμενη ημέρα 
της Γ.Σ. και αναρτώνται σε εμφανές σημείο στο χώρο της Γ.Σ.. 

    Το σώμα της Γ.Σ. εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή που θα είναι υπεύθυνη για την 
διεξαγωγή των εκλογών και η οποία εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο, αποφασίζει δε 
ομόφωνα ή, επί αδυναμίας, με απλή πλειοψηφία των μελών της. 

    Έχουν εκτυπωθεί ψηφοδέλτια όπου εμφανίζονται σε ενιαίο κατάλογο και με αλφαβητική 
σειρά τα επώνυμα και τα ονόματα όλων των υποψηφίων για το Δ.Σ., ακολουθούμενα από τα 
επώνυμα και τα ονόματα όλων των υποψηφίων για την Ε.Ε. επίσης με αλφαβητική σειρά. 

    Κατά την ψηφοφορία, η οποία είναι μυστική και γίνεται με κάλπη, τα μέλη της Γ.Σ. επιλέγουν 
τους υποψηφίους βάζοντας ένα σταυρό αριστερά ή δεξιά δίπλα στο ονοματεπώνυμο τους και 
μπορούν να βάλουν μέχρι και 3 (τρις) σταυρούς για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι και 1 (ένα) 
σταυρό για την Ε.Ε. σε κάθε ψηφοδέλτιο.  

    Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή ανοίγει την κάλπη, καταμετρά τα 
ψηφοδέλτια τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρό της και καταμετρά τους σταυρούς των 
υποψηφίων. 

    Στο Δ.Σ. δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ή παραπάνω Μέλη με εταιρική σχέση μεταξύ τους 
(π.χ. Δήμος και ΔΕΥΑ ή Νομικό Πρόσωπο του Δήμου). Πρακτικά αυτό διασφαλίζεται με την 
αυτοδίκαιη παραίτηση υποψηφιότητας του Νομικού Προσώπου του Δήμου σε περίπτωση 
ανάδειξης υποψηφιότητας του ίδιου του Ο.Τ.Α. 

    Στο Δ.Σ. εκλέγονται και 3 αναπληρωματικά μέλη, όσοι έχουν λάβει τους περισσότερους 
σταυρούς μετά την συμπλήρωση των τακτικών θέσεων. 

    Στο τέλος της καταμέτρησης ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοινώνει προς το 
σώμα της Γενικής Συνέλευσης τα τελικά αποτελέσματα και τα ονόματα των νέων τακτικών και 
αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα μέλη της Ε.Ε.. 
Άρθρο 12 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
12.1   Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δικτύου είναι πενταμελές (5 μελές) και αποτελείται 
από πέντε (5) εκπροσώπους των Μελών, καθώς και από δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στο Δ.Σ. μετέχει υποχρεωτικά και ο 
Διευθυντής χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
12.2   Τα μέλη του Δ.Σ. απόντα ή κωλυόμενα, παρίστανται δια των Αναπληρωτών  τους. Εάν 
μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα επί 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή υποπέσει σε σοβαρή 
παράβαση των Κανονισμών που διέπουν το Δίκτυο, το Δ.Σ με απόφασή του, μπορεί να το 
απαλλάξει από τα καθήκοντά του. 
12.3   Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής (5ετής) και ακολουθεί τη δημοτική 
θητεία. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση που ακολουθεί τη 
διενέργεια των Δημοτικών Εκλογών. Ειδικά για την θητεία του πρώτου Δ.Σ. του Δικτύου η λήξη 
της ορίζεται 31/12/2019.  
12.4   Κάθε μέλος του Δ.Σ. έχει δικαίωμα εκλογής μέχρι 2 συνεχόμενες πενταετείς θητείες, μετά 
το τέλος των οποίων δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας κατά την επόμενη εκλογική 
Γενική Συνέλευση. 
12.5   Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη πρώτη συνεδρίασή του μετά από την εκλογή του, 
συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας, με απλή πλειοψηφία και φανερά, δι’ ανατάσεως του χεριού, 
τους αξιωματούχους του, ήτοι: τον Πρόεδρο, τον  Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα. 
12.6   Το παραιτούμενο ή απαλλασσόμενο από τα καθήκοντά του μέλος αντικαθίστανται για το 
υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. από το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικό 
μέλος. Επί ανεπαρκείας ικανού αριθμού αναπληρωματικών μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να συγκαλείται νομίμως ακόμη και αν έχουν απομείνει τουλάχιστον 4 (τέσσερα) μέλη του. 
12.7   Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον 
παρευρίσκονται τουλάχιστον 3 (τρία) από τα μέλη του στη κάθε συνεδρίαση. 
12.8   Τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης 
αποζημιώσεως εκτός από τις δαπάνες κινήσεως για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του 
Δικτύου, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 



 
 

12.9   Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ανά τρεις μήνες, μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του και έκτακτα όταν οι ανάγκες το επιβάλουν ή το ζητήσουν δύο (2) μέλη του. 
Σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία επικυρώνονται αμέσως ή στην 
επόμενη συνεδρίαση, με υπογραφή τους από όλα τα παρευρεθέντα σε αυτά μέλη του Δ.Σ. 
Ακριβές αντίγραφο από τα αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδει ο Γραμματέας και υπογράφει 
ο Πρόεδρος. 
12.10  Η Συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνεται  είτε με φυσική παρουσία των μελών είτε  με τη χρήση 
νέων τεχνολογιών. 
Άρθρο 13 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Δ.Σ 
13.1   Το Δ.Σ. είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Δικτύου, ασκεί τη γενική διαχείριση 
και διοίκηση των υποθέσεών της και εκπροσωπεί το Δίκτυο έναντι τρίτων και κάθε δικαστικής 
αρχής. Ειδικότερα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Δ.Σ: 

    Χαράσσει την πολιτική του Δικτύου στα πλαίσια των σκοπών του και αποφασίζει για την 
υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

    Εγκρίνει τα ετήσια ή πολυετή προγράμματα ανάπτυξης και στόχων του Δικτύου όπως αυτά 
έχουν καθορισθεί από την Γενική Συνέλευση. 

    Ψηφίζει το πρόγραμμα δράσης και ψηφίζει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους 
   Συντάσσει τον Απολογισμό και τον Προγραμματισμό Δράσης, τον Ισολογισμό και τον 

Προϋπολογισμό του Δικτύου. 
    Συντάσσει τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, καθώς και τον Κανονισμό 

Οικονομικής Διαχείρισης του Δικτύου. Όλοι οι παραπάνω Κανονισμοί οριστικοποιούνται με την 
ψήφισή τους από την Γενική Συνέλευση. Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας ρυθμίζει 
την όλη οργάνωση και κατανομή αρμοδιοτήτων των στελεχών του Δικτύου κα διευκρινίζει κάθε 
θέμα εσωτερικής λειτουργίας. Για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.. 

    Εισηγείται την έκτακτη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. 
    Ορίζει τις αρμοδιότητες του Διευθυντή στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Γ.Σ.. 
    Εγκρίνει τις προσλήψεις ή απολύσεις του προσωπικού έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή 

και καθορίζει το σύστημα αμοιβών και εργασιακών σχέσεων. 
    Ελέγχει τις πράξεις του Διευθυντή και κάθε άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. οργάνου. 
    Αποφασίζει για την κατάρτιση συμβάσεων και προγραμματικών συμφωνιών. 

13.2   Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να εκχωρεί αντικείμενα των αρμοδιοτήτων του στον 
Διευθυντή. 
13.3   Το Δ.Σ. ορίζει Ειδικούς Συμβούλους ή Ειδικούς Συνεργάτες ή Επιστημονικούς 
Συνεργάτες, οι οποίοι παρίστανται και συμμετέχουν  σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. όταν κληθούν 
από τον Πρόεδρο χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. 
13.4   Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει Ομάδες Εργασίας για διάφορα θέματα, στις οποίες θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των Μελών, αλλά και εμπειρογνώμονες από όλη τη χώρα. 
13.5   Το Δ.Σ. αποφασίζει με προκαθορισμένα διαφανή κριτήρια, για την ανάθεση έργων, 
μελετών και εργασιών και την υπογραφή συμβάσεων στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Γ.Σ.. 
Αναθέτει υπηρεσίες σε εξωτερικούς Συμβούλους για ειδικές περιπτώσεις καθώς και την ανάθεση 
νομικών ή άλλων υπηρεσιών, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή. 
13.6   Έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή αποφασίζει για τη στελέχωση του Δικτύου.  
13.7  Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ορισθούν ως Άμισθοι Ειδικοί Σύμβουλοι του Δικτύου 
επιστήμονες οι οποίοι ως εκ της θέσεως, της ειδικότητάς τους ή της εμπειρίας τους μπορούν να 
συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του. Η θέση του Συμβούλου αποδίδεται για 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή υλοποίηση δράσης, είναι δε τιμητική και άμισθη ενώ 
μπορεί να δικαιολογούνται έξοδα κίνησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ., όταν μετακινείται για 
τους σκοπούς του Δικτύου. 
Άρθρο 14 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
14.1   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι και ο Πρόεδρος του Δικτύου. Η θητεία του 
Προέδρου ακολουθεί τη θητεία του Δ.Σ.. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου είναι ενδεικτικά οι εξής: 

    Εκπροσωπεί το Δίκτυο σε κάθε δημόσια αρχή ή εκδήλωση. 
   Αναλαμβάνει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με στόχο την εξυπηρέτηση των στόχων και του 

ευρύτερου συμφέροντος του Δικτύου. 
    Συγκαλεί και προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη 

για τις συνεδριάσεις. 
    Εισηγείται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Απολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης. 
    Υπογράφει συμβάσεις με τρίτους. 



 
 

    Λαμβάνει κάθε απόφαση που χρειάζεται για το συμφέρον του Δικτύου, ακόμη και εκτάκτως, 
και ενημερώνει το Δ.Σ. κατά την επόμενη συνεδρίασή του (σε περίπτωση που το Δ.Σ. 
διαφωνήσει εκ των υστέρων, λαμβάνει και τις δέουσες θεραπευτικές ενέργειες και αποφάσεις). 

    Έχει την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης, παρακολουθεί την εξέλιξη του 
προϋπολογισμού, συνυπογράφει τα εντάλματα πληρωμής και είναι αρμόδιος για την κίνηση των 
τραπεζικών λογαριασμών του Δικτύου 
14.2   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Δίκτυο σε όλες τις σχέσεις του 
με τρίτους και σε κάθε δημόσια διοικητική, δικαστική, φορολογική και άλλη Αρχή και ασκεί γενική 
εποπτεία για τις δραστηριότητες του Δικτύου. 
Δύναται να αναθέσει, με απλή ενημέρωση του Δ.Σ., μέρος των δραστηριοτήτων και 
αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στον Διευθυντή του Δικτύου και 
γενικά είναι υπεύθυνος για κάθε ενέργεια που προσιδιάζει ως εκ της φύσεως της στον Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
14.3   Το Δίκτυο δεσμεύεται και αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις με την υπογραφή του 
Προέδρου, ή του ειδικού κατά περίπτωση οριζόμενου αντικαταστάτη κάτω από την επωνυμία 
του Δικτύου. 
Άρθρο 15 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΓΑΝΑ 
15.1   Οι Αντιπρόεδρος που αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, στην 
εκπλήρωση των καθηκόντων του και την εκπροσώπηση του Δικτύου. Επίσης ασκεί τις 
μεταβιβασθείσες σε αυτόν αρμοδιότητες. 
15.2   Ο Γραμματέας επιμελείται την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ και 
επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα θέματα ημερήσιας διάταξης.  
Άρθρο 16 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 
16.1   Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
16.2   Η απασχόληση του Διευθυντού είναι πενταετής, με δυνατότητα ανανέωσης. 
16.3   Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται επί θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 
16.4   Η σύμβαση εργασίας και οι αποδοχές του Διευθυντή ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
16.5   Με ανάλογες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να ορίζεται ο αναπληρωτής 
του. 
Άρθρο 17 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
17.1  Ο Διευθυντής διευθύνει το Δίκτυο μέσα στα πλαίσια που ορίζει το Δ.Σ. και προΐσταται των 
υπηρεσιών του. Στον Διευθυντή δύναται να ανατεθεί από το Δ.Σ., με ρητή απόφασή του, η 
διοίκηση εργασιών του Δικτύου καθώς και η εκπροσώπησή του έναντι παντός τρίτου και κάθε 
αρχής δικαστικής, διοικητικής και τραπεζών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. Ο Διευθυντής 
ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. για τα θέματα της αρμοδιότητάς του. 
17.2   Ο Διευθυντής είναι ιδιαίτερα υπεύθυνος για: 

    Την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από το Δ.Σ. 
    Την έγκριση των οικονομικών δαπανών μέχρι το ύψος που ορίζει το Δ.Σ. 
    Το συντονισμό και την εποπτεία για την υλοποίηση των Προγραμμάτων του Δικτύου. 
    Την κατάρτιση του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης, καθώς και του 

Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού. 
   Τη συνυπογραφή με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου των ενταλμάτων πληρωμής 
    Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Δικτύου που του αναθέτει το Δ.Σ. 

17.3   Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με απόφαση του, να μεταβιβάσει στον Διευθυντή του 
Δικτύου ορισμένες αρμοδιότητές του, προκειμένου να διευκολύνει την αποτελεσματική 
λειτουργία του και να επιτύχει την ταχύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του Δικτύου. Η 
απόφαση αυτή ανακαλείται με νέα απόφαση του Δ.Σ. οποτεδήποτε. 
17.4   Ο Διευθυντής υποχρεώνεται να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειες, στις οποίες έχει 
προβεί στο πλαίσιο των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. από τότε που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή όχι τις ενέργειες του 
Διευθυντή. Τυχόν μη έγκριση του Δ.Σ. δεν μπορεί να αντιταχθεί στους καλόπιστους τρίτους. 
17.5  Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέσει, με νομίμως υπογεγραμμένη επιστολή του, μέρος των 
καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του στον Αναπληρωτή του ή σε άλλους υπεύθυνους 
προγραμμάτων ή τμημάτων του Δικτύου. Η απόφαση του αυτή ανακαλείται με νέα απόφαση του 
οποτεδήποτε. 



 
 

17.6  Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη εποπτείας της υπαγωγής του Δικτύου σε προγράμματα 
(χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς πόρους είτε από Κοινοτικούς πόρους) και της πορείας 
υλοποίησής τους. 
Άρθρο 18 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται ταυτόχρονα με τα 
μέλη του Δ.Σ. και ακολουθούν την θητεία των μελών του Δ.Σ..  
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία σε συνεδρίαση των μελών της μετά την εκλογή τους 
εκλέγει τον Πρόεδρό της, είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των οικονομικών στην λήξη του 
οικονομικού έτους και πριν την έγκριση από την Γ.Σ. του νέου οικονομικού προϋπολογισμού. Ο 
έλεγχος αυτός είναι δυνατόν επίσης να διενεργηθεί, οποτεδήποτε, μετά από παραγγελία του 
Δ.Σ.. 
Η σχετική έκθεση υποβάλλεται στη Γ.Σ., καθώς και στο Δ.Σ., στην περίπτωση που αυτό έχει 
προκαλέσει τον ανωτέρω έλεγχο. 
Για την υποστήριξη της Ελεγκτικής Επιτροπής στο έργο της και έπειτα από σχετική αίτηση της 
προς το Δ.Σ. του Δικτύου, το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει την ανάθεση του ετήσιου αλλά και 
τακτικού έλεγχου του Δικτύου σε εξωτερικό επαγγελματία ελεγκτή ο οποίος θα εισηγηθεί στην 
Ε.Ε. τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
Ο εξωτερικός Ελεγκτής πρέπει να είναι πρόσωπο με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα και να 
είναι μέλος αναγνωρισμένου επαγγελματικού φορέα Ορκωτών Λογιστών ή Ελεγκτών. 
Άρθρο 19 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ 
19.1   Το διαχειριστικό έτος του Δικτύου συμπίπτει με το έτος που ορίζεται από τον Νόμο. 
19.2  Τα έσοδα του Δικτύου, από οποιαδήποτε πηγή και να προέρχονται, κατατίθενται σε 
τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομά του. 
19.3  Η διάθεση και πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον/τους λογαριασμούς 
αυτούς γίνεται με ειδική έγγραφη εντολή του Διευθυντή σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
19.4  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος γίνεται από έναν (1) λογιστή που ορίζεται από 
το Δ.Σ. μετά από αίτηση του Διευθυντή. 
19.5  Ο λογιστής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Δικτύου, οφείλει 
να υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους έκθεση για την οικονομική διαχείριση 
και τον απολογισμό του προηγούμενου διαχειριστικού έτους που έλεγξε. Οι εκθέσεις 
υποβάλλονται στο Δ.Σ. το οποίο υποβάλλει τα αποτελέσματα στα Μέλη. 
19.6 Τα Μέλη που αποτελούν τουλάχιστον το 1/3 των Τακτικών Μελών του Δικτύου μπορούν 
να ζητήσουν από το Δ.Σ. οποτεδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο του Δικτύου με ελεγκτές 
που ορίζουν και πληρώνουν την αμοιβή τους τα ίδια Μέλη που τους όρισαν. 
19.7 Τα θέματα που αφορούν συνολικά την οικονομική διαχείριση του Δικτύου περιγράφονται 
στον ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Δικτύου. 
Άρθρο 20 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Οι πόροι του Δικτύου προέρχονται από: 
20.1  Από τις ετήσιες εισφορές (τακτικές και ειδικές) των Τακτικών Μελών που συστήνουν το 
Δίκτυο καθώς και από τις εισφορές τυχόν νέων Τακτικών Μελών. 
20.2   Επιχορηγήσεις, κρατικές, είτε προερχόμενες από φορείς της Αυτοδιοίκησης, είτε 
προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς ή από 
υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ αυτών. 
20.3   Από Συγχρηματοδοτούμενα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα καθώς και 
χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ειδικότερα προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας που 
προέρχονται από την Κοινότητα. 
20.4   Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή τυχόν περιουσία που παραχωρείται από φορείς, 
ιδιώτες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, που αποδέχεται το Δ.Σ.. 
20.5   Πόρους που προέρχονται από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δικτύου. 
20.6   Έσοδα από την υλοποίηση Δράσεων ή παροχή υπηρεσιών που ανάγονται στην επιδίωξη 
και την εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών του. 
20.7   Από κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που γίνεται αποδεκτό με απόφαση του Δ.Σ. 
Άρθρο 21 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 



 
 

Η περιουσία που είναι δυνατό να δημιουργηθεί από τη λειτουργία και τη δραστηριότητα του 
Δικτύου αποτελεί το ενεργητικό αυτής, το οποίο και θα πρέπει να κατατίθεται σε τράπεζα, 
εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 1.000 (χιλίων) ευρώ. 
Ο σκοπός του Δικτύου δεν είναι κερδοσκοπικός. Επομένως η τυχόν θετική διαφορά μεταξύ των 
κάθε μορφής εσόδων του Δικτύου και των εξόδων, δαπανών ή τυχόν ζημίας των κατά νόμο 
αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους παραμένει στο Δίκτυο και δημιουργεί το 
αποθεματικό της, το οποίο πρόκειται να διατεθεί για την κάλυψη εξόδων και δαπανών για την 
επίτευξη των σκοπών του και όχι για την διανομή κερδών στα Μέλη.  
Τα οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν υπό οποιαδήποτε συνθήκη να θεωρηθούν 
ως κέρδη προς διανομή στα Μέλη. Ρητά ορίζεται ότι αποτελούν περιουσία που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί για την επιδίωξη και εκπλήρωση των καταστατικών σκοπών 
του Δικτύου. 
Άρθρο 22 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ 
Η αποχώρηση Μέλους είναι δυνατή κατόπιν σχετικής απόφασης του Αρμόδιου Οργάνου του 
και έγκαιρης ενημέρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου (τρεις τουλάχιστον μήνες 
πριν τη σκοπούμενη αποχώρηση) κι αφού πρώτα διευθετήσει τυχόν υποχρεώσεις του, έναντι 
του Δικτύου.  
Κάθε εταίρος δικαιούται να αποχωρήσει από το Δίκτυο, η οποία όμως δε λύεται, αλλά 
συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών Μελών χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση του Καταστατικού της. 
Το Μέλος που εξέρχεται από το Δίκτυο δεν έχει δικαίωμα στην ανάληψη της εισφοράς του ή σε 
αποζημίωση, παρά παραλαμβάνει μόνο κάθε αντικείμενο, εξοπλισμό ή άλλο είδος που τυχόν 
είχε παραχωρήσει προς χρήση στο Δίκτυο. 
Η Λύση ή θέση σε εκκαθάριση Μέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και αυτόματη αποχώρηση 
του από το Δίκτυο.  
Άρθρο 23 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
23.1   Το Δίκτυο μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 
23.2   Είναι δυνατή η απόσπαση προσωπικού στο Δίκτυο, το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 2 και 3 του ν. 
2000/1991, όπως ισχύει. 
23.3   Το Δίκτυο περαιτέρω μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών για 
ειδικότερα ζητήματα με τρίτα πρόσωπα με αντίστοιχες ειδικές γνώσεις ή εμπειρία (Ειδικοί 
Συνεργάτες ή/και Επιστημονικοί Σύμβουλοι), καθώς επίσης να αξιοποιεί προσωπικό μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων εδαφικής συνεργασίας 
με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημοσίου τομέα. 
23.4   Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του, το Δίκτυο δύναται να αξιοποιεί φυσικά 
πρόσωπα ως εξωτερικούς συνεργάτες, συνάπτοντας με αυτούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
για την εκτέλεση εξειδικευμένου και σαφώς καθορισμένου φυσικού αντικειμένου. Για το σκοπό 
αυτό και προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της μη διάκρισης 
και της δημοσιότητας, το Δίκτυο τηρεί με συστηματικό και πλήρως τεκμηριωμένο τρόπο Μητρώα 
Εξωτερικών Συνεργατών, μέσω των οποίων αντλεί τους συνεργάτες που κατά περίπτωση 
απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων. 
23.5   Το Δίκτυο μπορεί να ιδρύει στην Ελλάδα και το Εξωτερικό γραφεία και υποκαταστήματα, 
μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.. 
23.6   Το Δίκτυο σε χώρες εκτός Ελλάδας, μπορεί να απασχολεί προσωπικό. Η κατανομή του 
προϋπολογισμού ανά παράρτημα γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από 
πρόταση του Δ.Σ. 
23.7   Το Δ.Σ. του Δικτύου, οφείλει εντός τριών μηνών από την συγκρότηση σε Σώμα, να εγκρίνει 
τον εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Δικτύου. Ο κανονισμός αυτός 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου και ισχύει από την έγκριση από το Δ.Σ. και την 
δημοσίευση αυτή. Ο κανονισμός πρέπει να εγκριθεί στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Στην 
ιστοσελίδα του Δικτύου δημοσιεύονται, επίσης, το καταστατικό και οι αποφάσεις των οργάνων 
της. 
23.8    Το Δίκτυο οφείλει να παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες και να προχωρήσει στην 
ανάπτυξη της σειράς προτύπων που αφορούν τη διαχειριστική επάρκεια για την Διαχείριση και 
Έλεγχο των πράξεων που εκτελούνται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων.  
Άρθρο 24 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 



 
 

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατή ανά πάσα χρονική στιγμή, υπό την 
προϋπόθεση ότι λαμβάνει χώρα από το αρμόδιο όργανο και τις θεσπιζόμενες υπό του παρόντος 
διαδικασίες λειτουργίας του. Κάθε τροποποιητική πράξη πρέπει να καταχωρείται στα βιβλία 
εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος καταστατικού, λαμβανομένης με 
πλειοψηφία 2/3 εκ των παρόντων μελών, με την επιφύλαξη των σχετικών με την είσοδο νέου 
Μέλους, διατάξεων του παρόντος. 
Άρθρο 25 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
25.1   Το Δίκτυο λύεται για οποιοδήποτε λόγο με ομόφωνη απόφαση όλων των Μελών και 
εισέρχεται στο στάδιο εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα. Η διάρκεια 
εκκαθάρισης καθορίζεται από τα Μέλη, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί τη διετία. 
25.2   Εφόσον επήλθε λόγος λύσεως το Δ.Σ. συγκαλείται εκτάκτως προκειμένου να διαπιστώσει 
τούτο και να καθορίσει την περαιτέρω διαδικασία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Για 
τις ανάγκες της εκκαθάρισης εξακολουθεί να υφίσταται το Δίκτυο. 
25.3   Από τη λύση του Δικτύου και μετά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει να 
ασκεί τα καθήκοντα του, ως ο διορισμένος πλέον, δια του παρόντος, εκκαθαριστής του Δικτύου, 
για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ο ορισμός του εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των ελεγκτών. 
25.4   Ο εκκαθαριστής, όσο διαρκεί η εντολή του: 

    Εκπροσωπεί το Δίκτυο έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστικών και διοικητικών αρχών για 
τους σκοπούς της εκκαθάρισης. 

    Ενεργεί την απογραφή της περιουσίας του Δικτύου και δημοσιεύει τις οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με το νόμο. Την ίδια υποχρέωση έχει και κατά τη λήψη της εκκαθάρισης. 

    Επιμελείται τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο του παρόντος άρθρου. 
25.5   Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της λύσης του Δικτύου, η τυχόν εναπομείνασα 
περιουσία της περιέρχεται σε εγνωσμένου κύρους Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με αντικείμενο 
τον Πολιτισμό, η επιλογή της οποίας θα πρέπει να έχει ήδη γίνει, προ της λύσεως του Δικτύου, 
από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων. 
25.6   Με απόφαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, είναι δυνατόν να ορισθεί 
εξωτερικός εκκαθαριστής του Δικτύου. 
Άρθρο 26 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
26.1   Κάθε διαφορά μεταξύ των Μελών απορρέουσα από τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού και/ή που αφορά ενδεικτικά την λειτουργία του Δικτύου, την άσκηση των 
καθηκόντων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών και οργάνων της, θα επιλύεται 
με την διαδικασία της Διαμεσολάβησης βάση του Ν. 3898/2010. 
26.2   Για κάθε θέμα που δεν υπάρχει ρητή ρύθμιση από το παρόν καταστατικό, εφαρμόζονται 
αναλογικά διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 
26.3   Κάθε Μέλος δικαιούται να λαμβάνει γνώση των υποθέσεων του Δικτύου και να αποκτά 
αντίγραφα, εφόσον το ζητήσει, κάθε εγγράφου του Δικτύου. 
26.4   Τα δικαιώματα γενικά θα πρέπει να ασκούνται όπως επιβάλλει η καλή πίστη, η αγαστή 
εταιρική συνεργασία και το συμφέρον του Δικτύου. 
Το παρόν Καταστατικό, αποτελούμενο από 26 άρθρα, αφού ανεγνώσθη, κατέστη κατανοητό και 
αποδεκτό από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφη από αυτά (τα συμβαλλόμενα μέρη) όπως 
νομίμως εκπροσωπούνται, προκειμένου να κατατεθεί κατά τη νόμιμη διαδικασία στο 
Πρωτοδικείο Άμφισσας.    …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Εγκρίνει την ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία 

«Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’». 
2.Εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο του καταστατικού σύστασης της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο για τον πολιτισμό και τον τουρισμό στη 
Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’». 
 3.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δ.Σ. για την λήψη σχετικής απόφασης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 195/17.05.2017. 
 

………………………………………………………………………………………… 



 
 

23. 
Έγκριση μελέτης κόμβου της ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ.  Άμφισσας) από 
Λαμία.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 04 
                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 04ης/26.04.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

ΘΕΜΑ 03ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση μελέτης κόμβου της 
Ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από Λαμία.   
 Στην Άμφισσα σήμερα, 26.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8688/21.04.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 
2. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
4. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος    
7. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο κ. Βασίλειος Καραγιάννης, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έθεσε το εξής 
ερώτημα: «… Μετά από ερώτημα Αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άμφισσας σας 
μεταφέρω την ερώτηση όπως μου τέθηκε … ποιος ο ρόλος του Δήμου και της Ε.Π.Ζ. στην 
περίπτωση του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορείται επίσημα τόσο από 
το Δ.Τ. της Αστυνομίας και από την Δικαιοσύνη για διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών 
και είναι έξω με εγγύηση μέχρι την δικάσιμο ; …»  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (03ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  
 2.Την με αριθμ. 06/26/28.03.2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. 
Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Έγκριση μελέτης κόμβου της 
Ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από Λαμία», η οποία αναφέρει τα εξής: 
 «… 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2017 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 28 Μαρτίου  2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 στο γραφείο της  Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, συνήλθε το Συμβούλιο μετά από την υπ’ αριθμ.: 6061/24.03.2017 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  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΪΔΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
 ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                            
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                              
Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε ο γραμματέας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας 
Ιωάννης Πετώνης,  υπάλληλος του Δήμου Δελφών.  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1) Γνωμοδότηση επί τοποθέτησης ταϊστρών και ποτίστρων αδέσποτων ζώων (σκύλων) 
στη Δ.Κ. Άμφισσας. 



 
 

2)   Ορισμός μελών ιδρύματος Ν. Γιαγτζή. 
3)   Πρόταση τροποποιήσεων τεχνικού προγράμματος. 
4) Έγκριση Μελέτης κόμβου της Ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από 
Λαμία. 
5) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας. 
6) Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας. 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1)    Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής - Μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου μουσικής 
έτους 2017 της εταιρείας "ΔΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." για το κατάστημα (Καφετέρια)  με την 
επωνυμία " STAVEDO" που βρίσκεται επί των πεζοδρόμων Κορδώνη & Δελμούζου στην Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 
2)    Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής - Μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου μουσικής 
έτους 2017  για το κατάστημα (Καφετέρια - Open bar) του κ. Αντωνίου Ρώσση,  με την 
επωνυμία "CASO" που βρίσκεται επί της πλατείας Ησαΐα στην Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου 
Δελφών. 
3)    Προέγκριση καταστήματος Υ.Ε. "Επιχείρηση μαζικής εστίασης (ψητοπωλείο) του κ. 
Γεωργίου Μαργώνη του Ευθυμίου, που βρίσκεται επί της οδού Κοττορού 10, στην Δ.Ε. 
Άμφισσας  Δήμου Δελφών. 
                  Θέμα 4ο  
                  Στο τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση Μελέτης κόμβου της Ανατολικής 
εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από Λαμία».  
Σ' αυτό το θέμα ο Πρόεδρος ξεκίνησε διαβάζοντας την Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών για να ενημερώσειτους Συμβούλους για τον σκοπό που 
εξυπηρετεί το ανωτέρω έργο. Συνεχίζοντας είπε, το αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η 
κατασκευή του ισόπεδου κυκλικού κόμβου στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή: Η μελέτη 
περιλαμβάνει τα εξής: 
Μελέτη Διαμόρφωσης Κόμβου και Μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές εκπονήσεως μελετών οδοποιίας (ΟΜΟΕ-Ι.Κ.) και την Εγκύκλιο 41,Α.Π. 
ΔΜΕΟ/α/ο/2006 της 18.11.2006. 
Ο σκοπός της διαμόρφωσης του υπό μελέτη κόμβου είναι η σύνδεση των δημοτικών οδών 
Κωνσταντίνου Καραμανλή, Ι. Γιδογιάννου, Βασιλοπούλου, Αρχπυρ/στη Θεμ. Μαυραειδή και της 
εξόδου της πόλης προς Λαμία, με τη μεγαλύτερη δυνατή οδική ασφάλεια, τη μείωση ή και την 
αποφυγή ατυχημάτων, καθώς παρατηρούνται πολλά ατυχήματα καθ' όλο το έτος.  
Είναι ευτύχημα που δεν θρηνήσαμε θύματα, για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένος ο σκοπός του 
έργου. 
Όλοι οι σύμβουλοι συμφώνησαν με την Τεχνική Έκθεση είδαν το τοπογραφικό σχέδιο με τις 
αλλαγές και μετά από διαλογική συζήτηση     

Αποφασίζει ομόφωνα 
      Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τη Δημιουργία κυκλικού κόμβου στην Λεωφόρο Καραμανλή στη 
Δ.Κ. Άμφισσας, διαβιβάζει το έργο αυτό στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την σχετική 
απόφαση. 
  

Αριθμός απόφασης 26/2017 
        …». 

3.Την από 23.03.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δημιουργία κυκλικού κόμβου στην 
Λεωφόρο Καραμανλή της Δ.Κ. Άμφισσας (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
παρούσας απόφασης). 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση μελέτης κόμβου της Ανατολικής 
εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από Λαμία, σύμφωνα με την από 23.03.2017 ανωτέρω 
Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 29/26.04.2017. 

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



 
 

24. 
Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού Φρουρίου της Δ.Κ.  Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

                    
«…                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 04 
                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 30/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 04ης/26.04.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 04ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση μονοδρόμησης 
τμήματος της οδού Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών.   
 Στην Άμφισσα σήμερα, 26.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8688/21.04.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 
2. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
4. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος    
7. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο κ. Βασίλειος Καραγιάννης, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έθεσε το εξής 
ερώτημα: «… Μετά από ερώτημα Αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άμφισσας σας 
μεταφέρω την ερώτηση όπως μου τέθηκε … ποιος ο ρόλος του Δήμου και της Ε.Π.Ζ. στην 
περίπτωση του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορείται επίσημα τόσο από 
το Δ.Τ. της Αστυνομίας και από την Δικαιοσύνη για διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών 
και είναι έξω με εγγύηση μέχρι την δικάσιμο ; …»  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (04ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  
 2.Την με αριθμ. 06/27/28.03.2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. 
Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών με θέμα «Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος 
της οδού Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας», η οποία αναφέρει τα εξής: 

«… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Άμφισσα   28.03.2017 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΡΗΓΑ ΚΟΝΤΟΡΗΓΑ 10 
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 331 00 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κ. Βενετσάνης Νικόλαος  
ΤΗΛ.: 6936769863 
FAX: 2265350060  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2017 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 28 Μαρτίου  2017 ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00 στο γραφείο της  Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, συνήλθε το Συμβούλιο μετά από την υπ’ αριθμ.: 6061/24.03.2017 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  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΑΪΔΑΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
 ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                            
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                              
Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε ο γραμματέας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας 
Ιωάννης Πετώνης,  υπάλληλος του Δήμου Δελφών.  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
7) Γνωμοδότηση επί τοποθέτησης ταϊστρών και ποτίστρων αδέσποτων ζώων (σκύλων) 
στη Δ.Κ. Άμφισσας. 
8)   Ορισμός μελών ιδρύματος Ν. Γιαγτζή. 
9)   Πρόταση τροποποιήσεων τεχνικού προγράμματος. 
10) Έγκριση Μελέτης κόμβου της Ανατολικής εισόδου της πόλης (Δ.Κ. Άμφισσας) από 
Λαμία. 
11) Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας. 
12) Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας. 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
1)    Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής - Μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου μουσικής 
έτους 2017 της εταιρείας "ΔΡΙΒΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." για το κατάστημα (Καφετέρια)  με την 
επωνυμία " STAVEDO" που βρίσκεται επί των πεζοδρόμων Κορδώνη & Δελμούζου στην Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 
2)    Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής - Μουσικών οργάνων & παράταση ωραρίου μουσικής 
έτους 2017  για το κατάστημα (Καφετέρια - Open bar) του κ. Αντωνίου Ρώσση,  με την 
επωνυμία "CASO" που βρίσκεται επί της πλατείας Ησαΐα στην Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου 
Δελφών. 
3)    Προέγκριση καταστήματος Υ.Ε. "Επιχείρηση μαζικής εστίασης (ψητοπωλείο) του κ. 
Γεωργίου Μαργώνη του Ευθυμίου, που βρίσκεται επί της οδού Κοττορού 10, στην Δ.Ε. 
Άμφισσας  Δήμου Δελφών. 

                 Θέμα 6ο  
Στο έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της οδού φρουρίου 
της Δ.Κ. Άμφισσας». 
Κατά τον ίδιο τρόπο με το προηγούμενο έργο, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους συμβούλους, στα 
πλαίσια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να ενταχθεί κι αυτό το έργο που έχει ως εξής:   
Η οδός Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας διασχίζει την Βορειοανατολική πλευρά της πόλης της 
Άμφισσας από το κέντρο έως το Κάστρο. Έχει μέσο πλάτος 5,00 m, μέση διαμήκη κλίση που 
δεν ξεπερνά το 10% και το μήκος της επέμβασης είναι 435,00 m. Τα σημεία επεμβάσεων 
επισημαίνονται στο υπόβαθρο αεροφωτογραφίας με τα σημεία 1 έως 5.  (ακολουθεί την 
απόφαση). 
Το υπό μελέτη τμήμα της οδού μήκους 435,00 m αναπτύσσεται μεταξύ της συμβολής με την οδό 
Συμεών Παπαδοπούλου (σημείο 1) και της συμβολής με την οδό Κολοβάτας (σημείο 5).  
Η οδός Φρουρίου συνέχισε ο Πρόεδρος εξυπηρετεί πολλά αυτοκίνητα τόσο μικρά όσο και 
τουριστικά και αστικά λεωφορεία γιατί εξυπηρετεί και συνδέει το Βόρειο και Βορειοανατολικό 
τμήμα αυτής, με το Δυτικό τμήμα και οι κινήσεις καταγράφονται κυρίως στα σημεία 1 έως 5. Ο 
στόχος είναι να εξασφαλισθεί η ομαλή κίνηση των οχημάτων σε μια δύσκολη και ανηφορική 
διαδρομή. 
Ο κ. Σωτηρόπουλος αφού άκουσε τα όσα διάβασε και τα όσα είπε ο Πρόεδρος είπε ότι διαφωνεί 
με την συγκεκριμένη μελέτη και η άποψή του είναι να μονοδρομηθεί όλη η Φρουρίου μέχρι τη 
συμβολή της οδού Κολοβάτας, που είναι και αίτημα μερικών κατοίκων της περιοχής που το 
συζήτησαν μαζί μου.     

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση: 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

         Γνωμοδοτεί θετικά ως προς την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Φρουρίου όπως 
αναγράφεται στο ανωτέρω σκεπτικό με μία γνωμοδότηση αρνητική όπως εκφράστηκε από το 
Σύμβουλο κ. Σωτηρόπουλο. Διαβιβάζει το έργο αυτό στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την 
σχετική απόφαση.   

Αριθμός απόφασης 27/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως έπεται: …» 

 
3.Την από 23.03.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Δελφών σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 



 
 

με την υλοποίηση καθέτου σημάνσεως κυκλοφοριάς στον οδό Φρουρίου της Δ.Κ. Αμφισσας, 
(η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης). 

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

παραπάνω: 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(η κ. Καπαρέλη Γεωργία κι ο κ. Ταγκαλής Παναγιώτης δήλωσαν παρών,  
θα τοποθετηθούν στο Δ.Σ.) 

 1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση μονοδρόμησης τμήματος της 
οδού Φρουρίου της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την 
από 23.03.2017 ανωτέρω Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Δελφών. 

2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/26.04.2017. 

…………………………………………………………………………. 

 
  



 
 

25. 

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών. 
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
            Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 «Διαδικασία Ελέγχου» της ΚΥΑ Δ23/οικ. 
14435/1135/16 «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών των Κέντρων Κοινότητας  (ΦΕΚ 
854/Β/30-3-2016), προβλέπεται ότι : «Όλοι οι Φορείς οι οποίοι λειτουργούν «Κέντρα 
Κοινότητας» υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και 
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων κατά την έναρξη 
λειτουργίας τους, τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού, καθώς και ετήσια απολογιστικά 
στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας του Κέντρου» και προς τούτο, η ΕΕΤΑΑ εκπόνησε 
υπόδειγμα σχεδίου κανονισμού.  
          Βάσει αυτού του υποδείγματος, η Υπηρεσία μας συνέταξε τον Κανονισμό ως κατωτέρω 
και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου 
Δελφών, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5002169 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» 
………………………………………………………………. 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
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Προοίμιο 

Με τον Κανονισμό αυτό,  ρυθμίζεται η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Δελφών. 
Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται, συμπληρώνεται και τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 1. Σύσταση, Σκοπός, Κανονιστικό πλαίσιο 

1. Το Κέντρο Κοινότητας είναι μια νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 4368 (ΦΕΚ 21 
Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που ορίζει τις ελάχιστες 
προδιαγραφές λειτουργίας του (Δ23/ΟΙΚ.14435-1135 /ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).  

2. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και η 
ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση, την παροχή 
υπηρεσιών και τη διασύνδεση των πολιτών με όλους τους φορείς, δομές, Υπηρεσίες και τα 
Κοινωνικά Προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται, είτε στην περιοχή 
είτε στην Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και 
στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη και την ένταξη στην αγορά εργασίας.  

3. Αποτελεί το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One StopShοp”, με 
εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με την κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου,  ως  δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες 
ανταποκρίνονται στις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται και τις 
ενισχύουν περαιτέρω. 

4. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου και εποπτεύεται από αυτή. Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών 
λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου. H εποπτεία 
του Κέντρου Κοινότητας ασκείται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας συνεπικουρούμενο από Κοινωνικούς επιστήμονες που 
στελεχώνουν δομές ή κοινωνικά προγράμματα του Δήμου. Με απόφαση Δημάρχου έχει 
οριστεί η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη  του τμήματος, υπάλληλος του Δήμου, ως 
υπεύθυνος του Κέντρου Κοινότητας.  

1. Η δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας (ΚΚ) έχει ως στόχο να συμβάλει στην 
ολοκληρωμένη προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε 
τοπικό επίπεδο, στο συντονισμό των δράσεων μεμονωμένων φορέων και στη χωρική 
ενοποίηση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών στο Δήμο Δελφών , μέσω μιας 
κεντρικής δομής. 

2. Φορέας Υλοποίησης του Κέντρου Κοινότητας είναι  ο Δήμος Δελφών. 

3. Βασικός άξονας για τη λειτουργία του Κέντρου είναι το Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα 
(Ε.Π.Σ.), δεδομένου ότι δίνει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης και επικοινωνίας τόσο 
μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης/διοίκησης όσο και των διαφορετικών 
φορέων και δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο 
Δήμο αδαπάνως από τον φορέα που το σχεδιάζει και το υλοποιεί με μέριμνα του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης. 

Άρθρο 2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες – Αντικείμενο 
1. Παρεχόμενες Υπηρεσίες  

Η λειτουργία του Κέντρου εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των 
πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, και αφετέρου στην 
υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου παράλληλα με τη 
συνεργασία που αναπτύσσει με τις λοιπές  κοινωνικές δομές και υπηρεσίες  του δήμου.1 

Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις ( 3) κεντρικούς 
άξονες: 

Α) Υποδοχή - Ενημέρωση - Υποστήριξη των πολιτών   
Β)  Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών    
      κοινωνικής προστασίας 
 

                                                           
1Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ 



 
 

Γ)  Παροχή Υπηρεσιών.  που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού 
      επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των  
      ωφελουμένων.     

      Ειδικότερα, το Κέντρο Κοινότητας μπορεί:  
 να πληροφορεί και να διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα 

κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 

 να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής 
προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,  

 να παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (πρώην «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»), 
από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως 
τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 

 να συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες 
απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας 
του 

 να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη 
 να συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού 
 να διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού 

περιεχομένου. 
 

Το Κέντρο Κοινότητας, εφόσον δύναται, μπορεί να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά 
και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις 
προσφερόμενες υπηρεσίες.   

2. Αντικείμενο  

Στόχος της  λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δελφών είναι να αποτελέσει ένα 
«front desk» υποδοχής, καταγραφής, κατεύθυνσης και παραπομπής των ωφελούμενων 
ατόμων στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε εθνικό 
επίπεδο.  

Άρθρο 3. Ωφελούμενοι: δικαιώματα και υποχρεώσεις 

1. Ωφελούμενοι, εξυπηρετούμενοι  

Ως ωφελούμενος ορίζεται ο πολίτης που κάνει χρήση των υπηρεσιών και παροχών του 
Κέντρου  και ο οποίος έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα και έχει 
αποκτήσει μοναδικό αριθμό αναφοράς.  

Ειδικότερα, ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι πολίτες που κατοικούν στον 
τόπο λειτουργίας και παρέμβασής του, και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι του 
Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», καθώς και άτομα και οικογένειες 
που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά 
και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, δικαιούχοι διεθνούς 
προστασίας, αιτούντες άσυλο, ΑμεΑ, ΡΟΜΑ και γενικότερα ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού.  
Οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι και κάτοικοι άλλων περιοχών εκτός της περιοχής 
λειτουργίας και παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας. 

 
2.   Διαδικασία Εγγραφής Ωφελουμένων  

Ο πιθανός ωφελούμενος που απευθύνεται στο Κέντρο Κοινότητας, ή σε άλλη 
διασυνδεδεμένη δομή η οποία μπορεί να αποτελεί το αρχικό σημείο εισόδου για την 
λήψη υπηρεσιών, εγγράφεται από το αρμόδιο στέλεχος στην Καρτέλα Εγγραφής και 
Παρακολούθησης Ωφελούμενου με Μοναδικό Κωδικό Ωφελούμενου, ο οποίος θα 
αποδίδεται με τρόπο ώστε να χαρακτηρίζει όλα τα μέλη της οικογένειας.  
Στην Καρτέλα Εγγραφής και Παρακολούθησης Ωφελούμενου    συμπληρώνονται:  

α) Γενικά στοιχεία, εφόσον η αρχική καταγραφή γίνεται από άλλο σημείο  εισόδου και 
παραπομπή στο Κέντρο Κοινότητας για πλήρες ιστορικό. Με τον όρο γενικά στοιχεία 
εννοούμε τα αρχικά στοιχεία ταυτοποίησης του προσώπου δηλαδή τα στοιχεία εκείνα 



 
 

που αναφέρονται στην ταυτότητα του ωφελούμενου και τα οποία μπορούν να 
επιβεβαιωθούν από την ίδια την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο 
αντίστοιχο/ισοδύναμο έγγραφο (δίπλωμα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας).  

β) Πλήρη στοιχεία για τη μορφωτική, εργασιακή και κοινωνική κατάσταση και  ιστορικό 
του ωφελούμενου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που τεκμηριώνουν την ανάγκη 
λήψης παροχών και υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, εφόσον η καταγραφή γίνεται 
από τους πιστοποιημένους υπαλλήλους του  Κέντρου Κοινότητας ή του Παραρτήματός 
του.  

γ) Επιπλέον εξειδικευμένα στοιχεία τα οποία σχετίζονται με συγκεκριμένες  υπηρεσίες 
που ζητούνται από τον κατά γραφόμενο (π.χ. νομική συνδρομή, πλάνο οικονομικής 
διαχείρισης) . 

3. Δικαιώματα ωφελούμενων  

Για τους ωφελούμενους εξασφαλίζονται κατ' ελάχιστον τα εξής: 

 Ψυχοκοινωνική υποστήριξη και εργασιακή συμβουλευτική (ή διασύνδεση με 
αντίστοιχες υπηρεσίες) 

 Διασύνδεση με τους φορείς και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
του για παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας. 

 Πληροφόρηση αναφορικά με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και 
πρόνοιας που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. 

 Λήψη των υπηρεσιών κατά το διάστημα  των προβλεπόμενων ωρών και ημερών 
λειτουργίας του Κέντρου και των ωρών παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, 
όπως αυτές αναγράφονται σε εμφανές σημείο στο χώρο του. 

 Πλήρης σεβασμός της ιδιωτικότητας, των θρησκευτικών και πολιτικών 
πεποιθήσεων, της εθνοτικής και φυλετικής καταγωγής και του σεξουαλικού 
προσανατολισμού τους. 

 Κατόπιν αίτησής τους, οι ωφελούμενοι έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση και 
στην ενημέρωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, για την εξέλιξη των 
αιτημάτων ή/και των αιτήσεων που έχουν κάνει στο Κέντρο για οποιαδήποτε 
δράση, πρόγραμμα και παροχή υπηρεσιών εν γένει. 

4. Υποχρεώσεις εξυπηρετούμενων – πιθανών ωφελουμένων  
Οι προσερχόμενοι προς εξυπηρέτηση στο Κέντρο Κοινότητας   αποδέχονται τους 
παρακάτω όρους και περιορισμούς: 

 Σε περίπτωση που προσέρχονται σε ημέρες και ώρες εκτός προγράμματος, το 
προσωπικό διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες 
ή/και να μην επιτρέψει την είσοδο στον χώρο. 

 Συναινούν στην τήρηση των αρχείων και των ατομικών τους φακέλων, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων. 

 Γνωρίζουν και αποδέχονται την απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής 
παρενόχλησης (λεκτικής, σωματικής, σεξουαλικής, θρησκευτικής, φυλετικής, 
ψυχολογικής) μεταξύ  εξυπηρετούμενων ή  εξυπηρετούμενων και στελεχών της 
Δομής  

 Είναι υπεύθυνοι για τα προσωπικά τους αντικείμενα και σε περίπτωση απώλειας 
τα μέλη του προσωπικού δεν φέρουν καμία ευθύνη. Οφείλουν να σέβονται τους 
υπαλλήλους, τους εθελοντές, τους άλλους ωφελούμενους, καθώς και τους 
χώρους του Κέντρου. 

 Είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται αυτοπροσώπως στο Κέντρο για τη λήψη 
των παρεχόμενων υπηρεσιών εκτός από τις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται 
επαρκώς η αδυναμία τους. Στις περιπτώσεις αυτές, διορίζουν και εξουσιοδοτούν 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπό τους. 



 
 

 Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη φύλαξη της βεβαίωσης ή της κάρτας με το 
μοναδικό αριθμό αναφοράς που τους διατίθεται από το Κέντρο για την 
εξυπηρέτησή τους.  

 Η βεβαίωση ή η κάρτα ανήκει αποκλειστικά στο δικαιούχο που αναγράφεται σε 
αυτή και απαγορεύεται η μεταβίβασή της σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός 
του συνδικαιούχου, ο οποίος θα μπορεί να ορισθεί με υπεύθυνη δήλωση του 
κύριου δικαιούχου. Σε περίπτωση απώλειας είναι υποχρεωμένοι να 
ενημερώσουν το Κέντρο. 

 Οφείλουν να προσκομίζουν οποιοδήποτε τυχόν δικαιολογητικό τούς ζητηθεί από 
την αρμόδια υπηρεσία, το οποίο η ίδια δεν μπορεί να προμηθευτεί ηλεκτρονικά 
ή με άλλο τρόπο βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης, 
ενδέχεται να εξαιρεθούν από προγράμματα των οποίων οφείλουν να τηρούν τις 
προϋποθέσεις και να μην καταστούν ωφελούμενοι. 

5. Παρακολούθηση εξυπηρετούμενων και ωφελουμένων  

Η παρακολούθηση των ατόμων που εξυπηρετούνται στα Κέντρα Κοινότητας, των 
ωφελουμένων από συγκεκριμένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
συμβουλευτική, συμπλήρωση αιτήσεων κ.α.) και όσων παραπέμπονται  σε άλλες 
υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. Κοινωνικό Παντοπωλείο, Υπνωτήριο) θα γίνεται μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης.  

Παράλληλα, θα είναι δυνατή η παρακολούθηση λήψης επιδομάτων/παροχών (Πρόνοια, 
ΚΕΑ, ΤΕΒΑ κ.λπ.)  

Προβλέπεται επίσης, η διασύνδεση της ηλεκτρονικής εφαρμογής με φορείς και 
προγράμματα (ΟΑΕΔ, Δια Βίου Μάθηση, ΚΕΑ κ.λπ.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
επιτόπου συμπλήρωση αιτήσεων ή/και η άμεση παραπομπή των ωφελουμένων.  

Άρθρο 4. Διοικητική και Οικονομική Οργάνωση του  
Κέντρου Κοινότητας 

1. Διοικητική οργάνωση  του Κέντρου Κοινότητας  

Το Κέντρο Κοινότητας υπάγεται διοικητικά, οικονομικά και θεσμικά στο Δήμο Δελφών  και 
ανήκει οργανωτικά στην  Κοινωνική  Υπηρεσία  του Δήμου Δελφών, η οποία ασκεί 
εποπτεία και έλεγχο στη λειτουργία του Κέντρου και με την  οποία βρίσκεται σε διαρκή 
συνεργασία για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού. 

 
Ο Δήμος2 ως φορέας υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του 
Κέντρου Κοινότητας, για τη διαρκή και απρόσκοπτη συνεργασία του με την  Κοινωνική  
Υπηρεσία, για την παροχή αδειών του προσωπικού και για την τήρηση του ωραρίου και 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Το Κέντρο Κοινότητας υπόκειται σε διοικητικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές του Δήμου 
και της αρμόδιας Περιφέρειας. Τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται  να παρέχουν κάθε 
πληροφορία στα αρμόδια όργανα. 
 
Το Κέντρο Κοινότητας δύναται να διευρύνει τη δράση του, εκτός των Παραρτημάτων, και 
με Κινητές Μονάδες για τον εντοπισμό και την εξυπηρέτηση ατόμων απομακρυσμένων 
περιοχών. 

2. Πόροι του Κέντρου Κοινότητας  

Οι πόροι του Κέντρου Κοινότητας προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο 
πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 του   Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Δύναται να αξιοποιηθούν πόροι από χορηγίες ή και δωρεές. 

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο προς τους ωφελούμενους είναι δωρεάν.  

Άρθρο 5 . Οργάνωση και λειτουργία 
 

                                                           
2 ή το νομικό πρόσωπο του Δήμου  



 
 

Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» και έχει συσταθεί 
με βάση το Άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και τη σχετική ΚΥΑ. 

Διοικητικά Υπεύθυνος για το Κέντρο είναι  η Προϊστάμενη του Αυτοτελές Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας 
Στο Κέντρο υπάρχουν αναρτημένες σε ευδιάκριτο σημείο και ευανάγνωστα διατυπωμένες, 
αφενός οι παρεχόμενες υπηρεσίες, αφετέρου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μια 
από αυτές.  

Η εξυπηρέτηση των ωφελούμενων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, το 
οποίο διασυνδέεται με τα αντίστοιχα συστήματα συνεργαζόμενων φορέων και υπηρεσιών 
που εφαρμόζουν προγράμματα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωμένο να καταγράφει ηλεκτρονικά τον/την κάθε 
ωφελούμενο/η με σκοπό τη συγκέντρωση επαρκών δεδομένων που: α) θα εξασφαλίζουν την 
καλύτερη εξυπηρέτησή του με γνώμονα πάντα το σεβασμό των δικαιωμάτων και της 
προσωπικότητάς του και β) θα καλύπτουν τις απαιτήσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης 
που θα προκύπτουν από το εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο.   
Η υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου γίνεται από το προσωπικό, το οποίο δύναται να 
συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών, η οποία θα δημιουργηθεί γι΄ αυτό το σκοπό, ή / και 
φοιτητών σε πρακτική άσκηση.  

Ο Δήμος θα ορίσει τα πεδία, στα οποία θα απασχολούνται οι εθελοντές, το προφίλ τους και 
τις διαδικασίες εκπαίδευσης και ένταξής τους στις δραστηριότητες του Κέντρου, ενώ θα τηρεί 
σχετικό αρχείο. 

Τόσο οι εθελοντές, όσο και οι ασκούμενοι, θα πρέπει να ενεργούν αυστηρά υπό τους όρους 
που τίθενται από το Συντονιστή του Κέντρου και υπό την εποπτεία των πιστοποιημένων 
εργαζομένων αυτού καθώς και της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή Διεύθυνσης του Δήμου. Σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να πιστοποιηθούν και να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό 
σύστημα καταγραφής και διασύνδεσης των εξυπηρετούμενων.   

 
Άρθρο 6. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας με την 

Κοινωνική Υπηρεσία 
Συντονίστρια και εποπτεύουσα  αρχή για το Κέντρο Κοινότητας, σύμφωνα με την αρμόδια ΚΥΑ, 
είναι η  Κοινωνική Υπηρεσία3  του Δήμου. 

Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή μονάδα της Κοινωνικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου 
λειτουργεί συμπληρωματικά και υποστηρικτικά ως προς αυτήν. Στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων που έχουν περιγραφεί τόσο στην ΚΥΑ όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής το 
Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωτικό και ταυτόχρονα αναγκαίο να λειτουργήσει παράλληλα, 
επάλληλα και ενισχυτικά με την Κοινωνική Υπηρεσία.  

Το Κέντρο Κοινότητας ως ξεχωριστή μονάδα του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας λειτουργεί συμπληρωματικά και 
υποστηρικτικά ως προς αυτό. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχουν περιγραφεί τόσο 
στην ΚΥΑ όσο και στον Οδηγό Εφαρμογής το Κέντρο Κοινότητας είναι υποχρεωτικό και 
ταυτόχρονα αναγκαίο να λειτουργήσει παράλληλα, επάλληλα και ενισχυτικά τόσο με το 
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας του Δήμου όσο 
και με τις δομές ή κοινωνικά  προγράμματα που υλοποιούνται  το Δήμο Δελφών. 

Άρθρο 7. Ωράριο λειτουργίας 

Το Κέντρο Κοινότητας  λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την 
εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 7.30 
πμ – 15.30μμ. 

Το ωράριο λειτουργίας δύναται να επεκτείνεται και κατά τις απογευματινές ώρες με Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου , με βάση τη δυναμικότητα του Κέντρου και των Παραρτημάτων 
του, όπου υφίστανται, αλλά και των τοπικών αναγκών.  

                                                           
3 Διεύθυνση/τμήμα/ γραφείο  σύμφωνα με να με το οργανόγραμμα του Δήμου   



 
 

Με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου4 και εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό από τον αριθμό 
του προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο, δύναται να εφαρμόζεται κυλιόμενο ωράριο 
απασχόλησης του προσωπικού (βάρδιες) προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη 
αποτελεσματικότητα της δομής και η καλύτερη κάλυψη των αναγκών του εξυπηρετούμενου 
πληθυσμού.  

Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του προσωπικού δε θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες 
την εβδομάδα.  

Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες του κράτους και του Δήμου 
(τοπικές εορτές ή θρησκευτικές αργίες). 

Η πιθανή υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης από το ΕΚΤ. 

Το ωράριο δύναται να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  και πάντως 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης  νομοθεσίας. 

Άρθρο 8. Στελέχωση του Κέντρου - προσωπικό 
 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την Εγκριτική Απόφαση του ΕΠ 
Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, στελεχώνεται  με ένα (1) Κοινωνικό Λειτουργό ΠΕ και ένα (1)  
Κοινωνικό Λειτουργό ΤΕ,  με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης.  
 

Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υπεύθυνος για την υλοποίηση των 
προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των ωρών 
λειτουργίας του Κέντρου θα είναι Κοινωνικός Λειτουργός.  

Διοικητικά – Οικονομικά το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δελφών υποστηρίζεται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης η καθαριότητα του χώρου που στεγάζεται το Κέντρο 
Κοινότητας γίνεται από υπάλληλο του Δήμου.  

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Δελφών έχει την ευθύνη για τον τρόπο κάλυψης των αναγκών 
του Κέντρου Κοινότητας και όταν κρίνει απαραίτητο μπορεί να αυξήσει τον αριθμό των 
απασχολούμενων από τις προβλεπόμενες στην ΚΥΑ ειδικότητες ανάλογα με τις τοπικές 
ανάγκες και τις συνθήκες, χωρίς όμως η δαπάνη αυτή να είναι επιλέξιμη από την 
συγχρηματοδοτούμενη πράξη. 

Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όπως πολυήμερη απουσία στελέχους  και κατόπιν 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Δ.Σ. του φορέα υλοποίησης αν είναι άλλος 
από το Δήμο, υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού από 
συναφείς δομές και υπηρεσίες του φορέα υλοποίησης που διαθέτουν αντίστοιχες 
ειδικότητες, οι οποίες  προβλέπονται από την ΚΥΑ. 

Σκόπιμο είναι, όπου καθίσταται δυνατό, να απασχολούνται και άτομα από τις ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού, καθώς και εθελοντές, με βάση τις οδηγίες και κατευθύνσεις του 
τακτικού προσωπικού και την εποπτεία του Συντονιστή του Κέντρου.  

Το απαιτούμενο προσωπικό του Κέντρου θα προσλαμβάνεται με τις διαδικασίες και τα 
κριτήρια που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ και τη σχετική ΚΥΑ.  

Το σύνολο του προσωπικού του Κέντρου είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που 
απαιτούνται για την ολοκλήρωση των Παραδοτέων του Έργου ή του Υποέργου ως δομή 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, όπως περιγράφεται στο σχετικό Οδηγό 
Εφαρμογής και Λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας. 

Άρθρο 9: Καθήκοντα & Αρμοδιότητες  προσωπικού 

1. Αρμοδιότητες στελεχών Κέντρου Κοινότητας   

 Συντονιστής (Κοινωνικός Λειτουργός)  
› Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου  

                                                           
4 ή του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης είναι  Νομικό προσώπου  



 
 

› Έχει την ευθύνη συντονισμού του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου, με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων  

› Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης 
ωραρίου  

› Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών 
στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης, έχει την ευθύνη 
διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων 
στοιχείων  

› Συντονίζει, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, τις 
δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, 
διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.)  

› Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες  

› Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο 
τμήμα.  

› Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δημοσιότητας . Έχει την ευθύνη έκδοσης 
ενημερωτικού εντύπου ο ή ηλεκτρονικού υλικού. 

 

Κοινωνικός Λειτουργός 
Ο Κοινωνικός Λειτουργός ΤΕ, συνεργάζεται με τον υπεύθυνο του Κέντρου Κοινότητας και 
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου καθώς και υπόλοιπα στελέχη (Κέντρο 
Κοινότητας και Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής), αναλαμβάνοντας επίσης τα εξής:  

› Αρχειοθέτηση, (έντυπη και ηλεκτρονική)  
› Δακτυλογράφηση και επεξεργασία κειμένων  
› Έκδοση αντιγράφων-φωτοτυπιών  
› Προετοιμασία εντύπων και παρουσιάσεων του Κέντρου  
› Καταχώρηση στοιχείων και επεξεργασία αποτελεσμάτων, ερευνών που εκπονούν τα 

στελέχη του Κέντρου  
› Ηλεκτρονική αλληλογραφία του Κέντρου  
› Παρακολούθηση – ενημέρωση ιστοσελίδας της δομής, ή την παροχή στοιχείων για 

την ενημέρωση της ιστοσελίδας του ΟΤΑ αναφορικά με τις δραστηριότητες του 
Κέντρου (υπηρεσίες, εκδηλώσεις, προσκλήσεις κ.λπ.)  

› Διεκπεραιώσεις ΕΛΤΑ και courier 
› Επιμέλεια αποστολής ομαδικών επιστολών - προσκλήσεις  
› Υποδοχή και εσωτερική προώθηση αιτήσεων  
› Προετοιμασία συναντήσεων  
› Συνεννόηση με προμηθευτές  
› Καταχώρηση στοιχείων που υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του Κέντρου και τα 

στελέχη- τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων. 
› Σύνταξη εξοδολογίων, παρουσιολογίων και τήρηση αρχείου 

Συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με 
την κοινότητα. Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενημερώνει το βιβλίο δωρεών. 

Όλα τα στελέχη του Κέντρου υποχρεούνται να παραδίδουν τα στοιχεία εκείνα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της συνολικής πορείας του έργου (απολογισμοί) και τη 
συμπλήρωση βάσεων δεδομένων.  

Επίσης, ανάλογα με τα θέματα που χειρίζονται καθώς και την κατανομή των αρμοδιοτήτων:  

› συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα υποδοχής και καταγραφής των ωφελούμενων. 

› συμμετέχουν σε συναντήσεις της ομάδας. 

› συμμετέχουν σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, κ.λπ. 

› υποχρεούνται στη τήρηση του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των 
περιστατικών που διαχειρίζονται. 

› παίρνουν μέρος στις έρευνες/καταγραφές που απαιτούνται. 

 



 
 

Άρθρο 10. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδομή –Εξοπλισμός 

1. Χωροταξία – Κτιριακή Υποδομή  

Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί επί της Οδού Φρουρίου και Δ. Μίχου .  

Στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο, αποτελούμενο, (κατ’ ελάχιστο), 
από: 

 ένα χώρο υποδοχής, αναμονής κοινού και διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων 
(γραμματεία), στον οποίο θα στεγάζεται ο συντονιστής  

 ένα διακριτό χώρο για ατομικές συνεντεύξεις, συνεδρίες και παροχή υπηρεσιών 
συμβουλευτικής, χώρους υγιεινής – τουαλέτες, για το προσωπικό και το κοινό. 

Όλοι οι χώροι των Κέντρων Κοινότητας, είναι προσβάσιμοι από ΑμεΑ.  

Άρθρο 11. Πληροφοριακό Σύστημα Κέντρου Κοινότητας 

Το Κέντρο Κοινότητας είναι συνδεδεμένο με Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (ΕΠΣ) με σκοπό 
την ακριβή περιγραφή των στοιχείων (ηλεκτρονικός ατομικός φάκελος) και των αιτημάτων 
των εξυπηρετούμενων και ωφελούμενων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για την πλήρη 
καταγραφή των τοπικών αναγκών αλλά και την καλύτερη παρακολούθηση άμεσων 
ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο. 

Το Ε.Π.Σ. διατίθεται στο Δήμο αδαπάνως από τον φορέα που το σχεδίασε και το υλοποιεί, με 
μέριμνα του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας οφείλουν να τροφοδοτούν με τις απαραίτητες 
πληροφορίες και  δεδομένα από τη βάση δεδομένων: 

α  την Κοινωνική Υπηρεσία του αρμόδιου Ο.Τ.Α. 

β.  τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια της Περιφέρειάς τους. 

γ.  τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς Στερεάς Ελλάδας. 

δ.  Άλλες αρμόδιες Διοικητικές Αρχές (Διευθύνσεις και Μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης και του Υπ. Εσωτερικών, όταν ζητηθούν,   

Τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας δεσμεύονται από τον οικείο περί προσωπικών 
δεδομένων νόμο. Τα δεδομένα αυτά κοινοποιούνται μόνο μεταξύ των στελεχών του Κέντρου, 
της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των άλλων αρχών όπως προαναφέρθηκαν.  

Άρθρο12 . Τήρηση Αρχείου 

Οι διαδικασίες της τήρησης αρχείου και των ατομικών φακέλων των ωφελούμενων  είναι 
σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στο Ν.2472/1997, περί προστασίας του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Το Κέντρο Κοινότητας, με το  Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα (Ε.Π.Σ.), που λειτουργεί κεντρικά 
για την εν λόγω πράξη και το οποίο χρησιμοποιεί, τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, με τα ακόλουθα: 

α. Μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού – ωφελουμένων. 

β. Μητρώο Φορέων (παροχών υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης) 
γ. Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων. 

Το Κέντρο Κοινότητας για τις ανάγκες χρηματοδότησής  από το ΕΠ Στερεάς Ελλάδας τηρεί σε 
φυσικό αρχείο όσα έχουν αναφερθεί ως παραδοτέα κατά την ένταξη της Πράξης και 
πιστοποιούν το φυσικό αντικείμενο. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

1. Κατάλογος με τους ανθρωπομήνες απασχόλησης των στελεχών του Κέντρου. 
2. Ημερήσια υπογεγραμμένα παρουσιολόγια στελεχών του Κέντρου. 
3. Ημερήσιες καρτέλες καταγραφής εισερχομένων στη δομή ανεξάρτητα αν είναι 

ωφελούμενοι ή όχι. 
4. Ατομικές εκθέσεις στελεχών για την παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους. 
5. Έντυπο και ψηφιακό υλικό συναντήσεων– συνεργασιών δικτύωσης με αναφορά των 

στοιχείων των συμμετεχόντων, ημερομηνία, ημερήσια διάταξη, έγγραφα συμφωνιών 
κλπ, ανάλογα με το είδος της ενέργειας. 



 
 

6. Έντυπο και ψηφιακό υλικό από δράσεις δημοσιότητας (φωτογραφίες, φυλλάδια, λίστες 
συμμετεχόντων, λίστες αποδεκτών, διανεμηθέν υλικό από δράσεις, κτλ). 

7. Υλικό που παράχθηκε από τα στελέχη του Κέντρου. 
8. Συμβάσεις του προσωπικού καθώς και άλλες συμβάσεις που τυχόν λάβουν χώρα στο 

πλαίσιο της Πράξης. 
9. Μηνιαίες αναφορές προόδου των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους 

τους έργου. 

Όσα από τα προαναφερόμενα αποτυπώνονται στο πληροφοριακό σύστημα, είναι αποδεκτά 
ως στοιχεία πιστοποίησης. 

Λόγω της ανάγκης διαχείρισης προσωπικών δεδομένων αλλά και της τήρησης αρχείου στο 
οποίο περιλαμβάνονται ευαίσθητα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ωφελούμενων, δικαίωμα 
πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν μόνο οι υπάλληλοι του Κέντρου και της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας που είναι  πιστοποιημένοι μέσω ειδικού κλειδάριθμου. 

Άρθρο 13. Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

2. Ο παρών Κανονισμός υποβάλλεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την 
έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. Το ίδιο ισχύει για τις τυχόν τροποποιήσεις 
αυτού. 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 
. 
 
  



 
 

26. 
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
«…                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 05 
                                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 05ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του 
Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10331/11.05.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 
2. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος 3. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 4. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 
5. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

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

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

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

 2.Την αριθμ. 87/2015 (ΑΔΑ:7ΠΟΝΩ9Θ-8ΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δελφών, περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Δελφών. 
 3.Την με αριθμ. 01/03/29.03.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου 
Δελφών με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών 
(αντικατάσταση του άρθρου 07), η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 01/2017 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2017 
 
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα  
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Παπαδήμα 
Τηλέφωνο: 2265350027 
Fax: 2265350054  
Ηλεκτ. Δ/νση:a.papadima@delphi.gov.gr      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/29.03.2017 συνεδρίασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 
 ΘΕΜΑ 03ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών 
(αντικατάσταση του άρθρου 07).  
 

Στην Άμφισσα σήμερα, 29.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική 

mailto:a.papadima@delphi.gov.gr


 
 

Επιτροπή του Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παναγιωτόπουλoς Αθανάσιος, Δήμαρχος  
2.Αγγελόπουλος Αριστείδης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας  
3.Τσονάκας Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου ΚΑΝΕΙΣ 
4.Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών  
5.Μίχος Νεκτάριος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας  
6.Πιλάλα-Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Ιτέας  
7.Ανδρεοπούλου Μαρία, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων  
8.Γεωργίου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού και Δ.Ε. Γραβιάς  

 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Θεοφάνης Ηλίας και 

ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος. 
Επίσης παραβρέθηκε και η Αναστασία Δ. Παπαδήμα υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (03ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Την από 15.02.2017 εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα – 

Τσακίρη η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,  
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης από την Ε.Π.Ζ. (εισηγητικής προς το Δ.Σ.)  και ακολούθως από το 
Δημοτικό Συμβούλιο για αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας  
κοινόχρηστων χώρων.  
 
   Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 1044/1971 όπως ισχύουν. 
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως 
αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014, συμπληρώθηκαν με την παρ.2 του 
άρθρου 27 του Ν.4325/2015 και ισχύουν. 
4. Την αρ. 87/2015 (ΑΔΑ:7ΠΟΝΩ9Θ-8ΨΓ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, περί 
εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Δελφών. 
5. Την υπάρχουσα κατάσταση.  

Εισηγούμαστε  
Την αντικατάσταση του άρθρου 7 του Κανονισμού λειτουργίας  κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 
Δελφών ως εξής: 
«1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την καταλληλότητα των 
χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 
Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 
δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και 
λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής χρήσης, 
με σκοπό την εναρμόνιση των περιπτέρων με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του περιβάλλοντος 
χώρου. 
2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014. 
3. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4093/2012 
(άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του 
Ν.4257/2014, θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης. 



 
 

4. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καθορίζεται από το 
δημοτικό συμβούλιο και καταβάλλεται στο Δήμο, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει 
εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει 
μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της. Τα ισχύοντα σήμερα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
προκύπτουν από τις υπ’ αριθμ. 366/23-9-2015 και 305/18-7-2016 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών.  
5. Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου {κουβούκλιο + χώρος κινητού 
προστεγάσματος (τέντας)} μπορεί να είναι μέχρι δώδεκα (12,00) τετραγωνικά μέτρα, το δε 
κουβούκλιο θα καταλαμβάνει το πολύ έως 5,52 τ.μ (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ x 2,40μ). 
Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και 
των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50μ. Ο 
όρος αυτός είναι απαρέγκλιτος για τις νέες θέσεις περιπτέρων που θα χωροθετηθούν και για τις 
θέσεις που προκύπτουν μετά από μετατόπιση, ενώ για τις υφιστάμενες θέσεις θα πρέπει να γίνει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ελεύθερου χώρου για τη 
διέλευση των πεζών. Χρήση κοινοχρήστου χώρου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εκδόσεως 
αδείας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο χώρος κάτω από την 
τέντα θεωρείται ως κοινόχρηστος χώρος που έχει καταληφθεί για την χρήση του περιπτέρου. 
6. Τις ώρες μη λειτουργίας του περίπτερου, επιτρέπεται η προστασία του κουβουκλίου του 
περιπτέρου με ομοιόμορφα μεταλλικά ρολά με περσίδες.   
7. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,50μ. (συμπεριλαμβανομένης της 
τέντας). Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να 
εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να μην προεξέχει 
αυτού σε καμία περίπτωση. 
8. Εκτός του Δήμου Δελφών, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί 
τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ' αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση 
περιπτέρου. 
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, πάντα κατ' επιταγή της κείμενης 
νομοθεσίας. 
Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει 
από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα 
που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού. 
9. Στην περίπτωση που το περίπτερο παραχωρείται σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 σε Α.Μ.Ε.Α. 
ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών 
από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το εξάμηνο χωρίς να 
λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται 
σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο, στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση 
λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων 
περιπτέρων πριν παρέλθει διετία από την ανάκληση της παραχώρησης. 
10. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, 
απαγορευομένης της επενοικίασής του σε τρίτο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του αρ.76 του Ν. 
4257/14. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και ενήλικα τέκνα) οι οποίοι, εφ’ 
όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της δεκαετίας, 
υποχρεούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο. 
11. Πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή την έγκριση -υπό 
τις νόμιμες προϋποθέσεις- τυχόν εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και 
προκειμένου να χορηγηθούν οι προς τούτα άδειες, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση στην Υπηρεσία Εμπορίου του Δήμου Δελφών.   
Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Δελφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
12. Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: 
α) Αυτεπάγγελτα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εάν συντρέχει κάποια από τις 
αιτίες που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε 
για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η 



 
 

διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής 
κυκλοφορίας. 
Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου στις 
παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζομένης προθεσμίας 
εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση, στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι 
οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους, και ιδίως ως προς 
την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για 
τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης 
οδικής κυκλοφορίας. 
Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό 
μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα της 
νέας θέσης, ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980) και απαιτείται γνώμη της 
οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (αρ. 76 Ν.4257/2014).  
Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση 
σύμφωνα με το αρ.6 του Ν. 3648/2008. 
β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, 
λόγω άγονης θέσης και με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της οικείας αστυνομικής 
αρχής. Ομοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη 
μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα 
κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο. 
Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική 
απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την 
διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Για τη μετατόπιση της θέσης περιπτέρου κατόπιν 
υποβολής αιτήματος δικαιούχου περιπτέρου, υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Εκπροσώπησης των δικαιούχων εκμετάλλευσης Περιπτέρων.
   …». 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση της Αντιδημάρχου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα – 

Τσακίρη. 
 2.Εγκρίνει την τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών 
(αντικατάσταση του άρθρου 07) σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.  
 3.Η παρούσα υποβάλλεται στην Ε.Π.Ζ. και στο Δ.Σ. για την λήψη σχετικών αποφάσεων.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/29.03.2017 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. …». 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την τροποποίηση του 
Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Δελφών (αντικατάσταση του άρθρου 07), 
σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, ως εξής:  

«1. Οι θέσεις λειτουργίας περιπτέρων καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η οποία εξετάζει την 
καταλληλόλητα των χώρων από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 
Για τον καθορισμό των θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που 
αφορούν την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των 
δασικών περιοχών, των ιστορικών τόπων, της δημόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και 
λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού περιβάλλοντος και εν γένει προστασία της κοινής 
χρήσης, με σκοπό την εναρμόνιση των περιπτέρων με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 
περιβάλλοντος χώρου. 

2. Όλες οι θέσεις των περιπτέρων τοπογραφούνται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν. 
4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/2014. 

3. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το 
Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
76 του Ν.4257/2014, θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης. 



 
 

4. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καθορίζεται 
από το δημοτικό συμβούλιο και καταβάλλεται στο Δήμο, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του 
οποίου έχει εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο 
έχει μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της. Τα ισχύοντα σήμερα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου 
χώρου προκύπτουν από τις υπ’ αριθμ. 366/23-9-2015 και 305/18-7-2016 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.  

5. Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου {κουβούκλιο + χώρος κινητού 
προστεγάσματος (τέντας)} μπορεί να είναι μέχρι δώδεκα (12,00) τετραγωνικά μέτρα, το δε 
κουβούκλιο θα καταλαμβάνει το πολύ έως 5,52 τ.μ (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ x 2,40μ). 
Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών 
και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50μ. 
Ο όρος αυτός είναι απαρέγκλιτος για τις νέες θέσεις περιπτέρων που θα χωροθετηθούν και για 
τις θέσεις που προκύπτουν μετά από μετατόπιση, ενώ για τις υφιστάμενες θέσεις θα πρέπει να 
γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ελεύθερου χώρου για 
τη διέλευση των πεζών. Χρήση κοινοχρήστου χώρου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εκδόσεως 
αδείας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο χώρος κάτω από την 
τέντα θεωρείται ως κοινόχρηστος χώρος που έχει καταληφθεί για την χρήση του περιπτέρου. 

6. Τις ώρες μη λειτουργίας του περίπτερου, επιτρέπεται η προστασία του κουβουκλίου 
του περιπτέρου με ομοιόμορφα μεταλλικά ρολά με περσίδες.   

7. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,50μ. 
(συμπεριλαμβανομένης της τέντας). Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη 
κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του 
περιπτέρου και να μην προεξέχει αυτού σε καμία περίπτωση. 

8. Εκτός του Δήμου Δελφών, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να 
παραχωρεί τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ' αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για 
εκμετάλλευση περιπτέρου. 
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον εκάστοτε 
ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών, πάντα κατ' επιταγή της 
κείμενης νομοθεσίας. 
Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει 
από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα 
που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού. 

9. Στην περίπτωση που το περίπτερο παραχωρείται σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 σε 
Α.Μ.Ε.Α. ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός 
έξι (6) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το εξάμηνο 
χωρίς να λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου 
παραχωρείται σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο, στο οποίο είχε 
παραχωρηθεί η θέση λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες 
παραχώρησης θέσεων περιπτέρων πριν παρέλθει διετία από την ανάκληση της παραχώρησης. 

10. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο 
αυτοπροσώπως, απαγορευομένης της επενοικίασής του σε τρίτο με την επιφύλαξη της παρ. 7 
του αρ.76 του Ν. 4257/14. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και ενήλικα τέκνα) 
οι οποίοι, εφ’ όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη 
της δεκαετίας, υποχρεούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο Δήμο. 

11. Πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή την 
έγκριση -υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις- τυχόν εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης 
περιπτέρου και προκειμένου να χορηγηθούν οι προς τούτα άδειες, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει 
να υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία Εμπορίου του Δήμου Δελφών.   
Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Δήμο Δελφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  

12. Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: 
α) Αυτεπάγγελτα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εάν συντρέχει κάποια από τις 
αιτίες που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης Δημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε 
για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας ή εξωραϊσμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η υποχρεωτική ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, η 



 
 

διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και η ασφάλεια της διερχόμενης οδικής 
κυκλοφορίας. 
Ο δικαιούχος ενημερώνεται από την Υπηρεσία για την ανάγκη μετατόπισης του περιπτέρου 
στις παραπάνω περιπτώσεις και καλείται να υποβάλει εντός καθοριζομένης προθεσμίας 
εναλλακτικές προτάσεις για τη νέα θέση, στην οποία επιθυμεί να μετατοπιστεί το περίπτερο, οι 
οποίες θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία ως προς την καταλληλότητά τους, και ιδίως ως προς 
την τήρηση των νομίμων προδιαγραφών για την ελεύθερη όδευση πεζών στα πεζοδρόμια, για 
τη διέλευση οχημάτων πρώτης ανάγκης σε πεζόδρομους και για την ασφάλεια της διερχόμενης 
οδικής κυκλοφορίας. 
Για την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως προς τη νέα θέση του υπό 
μετατόπιση περιπτέρου, λαμβάνεται υπόψη η εγγύτητα στην παλαιά θέση, η αποδοτικότητα 
της νέας θέσης, ο αριθμός γειτνιαζόντων περιπτέρων (αρ. 9 Ν.1043/1980) και απαιτείται γνώμη 
της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων (αρ. 76 Ν.4257/2014).  
Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση 
σύμφωνα με το αρ.6 του Ν. 3648/2008. 
β) Μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος μετατόπισης από το δικαιούχο του περιπτέρου, 
λόγω άγονης θέσης και με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά 
από γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και της οικείας αστυνομικής 
αρχής. Ομοίως στην περίπτωση αυτή, ο αιτών υποβάλλει εναλλακτικές προτάσεις για τη 
μετατόπιση του περιπτέρου σε νέα θέση, οι οποίες θα ελεγχθούν με βάση τα προαναφερθέντα 
κριτήρια. Οι δαπάνες μετατόπισης βαρύνουν τον δικαιούχο. 
Εάν εντός τρίμηνης προθεσμίας που ορίζεται για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση στη σχετική 
απόφαση Δημάρχου, αυτή δεν πραγματοποιηθεί, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά την 
διαδικασία περί αυθαιρέτων κτισμάτων. Για τη μετατόπιση της θέσης περιπτέρου κατόπιν 
υποβολής αιτήματος δικαιούχου περιπτέρου, υποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Εκπροσώπησης των δικαιούχων 
εκμετάλλευσης Περιπτέρων.   

2.Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη 
απόφασης.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 41/17.05.2017. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
  



 
 

27. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για εκδήλωση στο Μουσείο Δελφικών Εορτών για τα 90 
χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε συνεργασία με τον Δήμο Δελφών, 
προκειμένου να τιμηθούν τα 90 χρόνια από τις πρώτες Δελφικές Εορτές του 1927,τις οποίες  ο 
΄Αγγελος και η Εύα Σικελιανού αναβίωσαν με βασικό σκεπτικό τον εορτασμό των Πυθικών 
αγώνων κατά την αρχαιότητα, οργανώνουμε συναυλία στον προαύλιο χώρο του Μουσείου 
Δελφικών Εορτών την 10η Ιουνίου 2017  ημέρα Σάββατο. Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών http://www.xorodia-dsa.gr/el/diadromi στα 25 χρόνια παρουσίας της στα πολιτιστικά 
δρώμενα του τόπου, έχει να επιδείξει ένα πολύ αξιόλογο έργο με παρουσίες στα μεγαλύτερα 
θέατρα της χώρας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί την κορυφαία  πολιτιστική δομή του μεγαλύτερου 
Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας. 
Την συναυλία θα προλογίσει ο καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κος  Ιωάννης 
Τζαμτζής με καταγωγή από την ΄Αμφισσα. 
Δεδομένου ότι το Μουσείο Δελφικών Εορτών -΄Αγγελος και Εύα Σικελιανού ανήκει στις 
μουσειακές δομές του Δήμου και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια 
προκειμένου να υπάρξει η προβολή που του αναλογεί  καθώς επίσης και η αύξηση της 
επισκεψιμότητάς του, αιτούμαστε την διάθεση δαπάνης ως κατωτέρω: 
 
Την παροχή γεύματος στα μέλη της ορχήστρας αποτελούμενης από 58 άτομα (58 άτομα χ 16€ 
=928€ ). 
Την ηχητική εγκατάσταση και βιντεοσκόπηση ( 300€). 
Τα έξοδα φιλοξενίας του καθηγητή κου Τζαμτζή (ξενοδοχείο-γεύμα κ.λ.π.) ποσό 100€. 
΄Εξοδα διαφήμισης, δώρων (αφίσες ραδιοφωνικά μηνύματα κ.λ.π) ποσό 200€. 
 
Σύνολο εξόδων εκδήλωσης 1.528€.  
 
Τα έξοδα θα βαρύνουν τον κωδικό 15-6471 με τίτλο « ΄Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων». 
 
  

http://www.xorodia-dsa.gr/el/diadromi


 
 

28. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις στο Κρόκι (Παλιοπαναγιά Παρνασσού). 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Η Τοπική Κοινότητα Δελφών κάθε χρόνο κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή 
της Πεντηκοστής) διοργανώνει εκδήλωση στον προαύλιο χώρο του εξωκκλησίου της Αγίας 
Τριάδας στην θέση Παλιοπαναγιά Παρνασσού. Η εκδήλωση ξεκίνησε να πραγματοποιείται από 
την τότε κοινότητα και τους κατοίκους κατά την διάρκεια του μεσοπολέμου και έχει καθιερωθεί 
ως τοπική εορτή. 

Το σκεπτικό της εκδήλωσης η οποία διεξάγεται αδιαλείπτως τα τελευταία 80 χρόνια, 
έχει να κάνει τόσο με το εορτασμό της μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης όσο και με το 
γεγονός της έναρξης  των αγροτικών και κτηνοτροφικών εργασιών των τότε κατοίκων του 
χωριού στο όρος Παρνασσός κατά την διάρκεια του θέρους.To τοπικό συμβούλιο Δελφών με 
την υπ΄αρίθ.5/2017 ομόφωνη απόφασή του ζητά την διάθεση πίστωσης για την συγκεκριμένη 
εκδήλωση. 
Στα πλαίσια αυτά ζητούμε το ποσό των 1.200€ , στο οποίο  περιλαμβάνετε η προσφορά 
εδεσμάτων, η παρουσία ορχήστρας  καθώς και έξοδα ηχητικής εγκατάστασης. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 00-6443 με τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων  Εθνικών ή Τοπικών 
Εορτών». 
 
 
  



 
 

29. 
Έγκριση μελέτης και χωροθέτηση προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου στην 
Τ.Κ. Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…                                                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 05 
                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 02ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση μελέτης και 
χωροθέτηση προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. 
Δελφών του Δήμου Δελφών.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10331/11.05.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 
2. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος 3. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 4. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 
5. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (02ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

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

 2.Την από 26.04.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών η οποία αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 
τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών και περιγράφει 
τις ακριβής διαστάσεις και τα υλικά του.  
 3.Την με αριθμ. 06/13/27.04.2017 απόφαση της Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. 
Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών, η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α                                
ΝΟΜΟΣ   ΦΩΚΙΔΑΣ                                                         

ΔΗΜΟΣ   ΔΕΛΦΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΒΙΑΣ      

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΒΙΑΣ 
 
 Από  το  Πρακτικό της αριθ.  2 / 2017   Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Γραβιάς. 
 
        Στη Γραβιά  και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών σήμερα 
την  18η του μηνός   Απριλίου  του έτους  2017 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 16:30 
μ.μ., το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 2/2017/12-
4-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων και 
επιδόθηκε σε κάθε έναν σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν. 
3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
           ΘΕΜΑ 3ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γραβιάς 
 Πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) 
μελών, βρέθηκαν: 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Θεόδωρος Αβράμπος( Πρόεδρος)             



 
 

2. Ασπασία Γουλιάμου                          Κ Α Ν Ε Ν Α Σ 

3. Παναγιώτης Κουτροζής              

 
            Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Ιωάννης Ζαλαώρας, υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών.        
         Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:     

                  ΘΕΜΑ : 3ον                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2017. 
              Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
        Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με τα υπ’ αριθμ. 1) 5050/14-3-2017, 
2)5051/14-3-2017, 3)5052/14-3-2017 & 4)5053/14-3-2017 σχετικά έγγραφά της, μας διαβίβασε 
τις συνταχθείσες κυκλοφοριακές μελέτες που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες  Τεχνικές 
Εκθέσεις και αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη στις θέσεις όπου θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις 
στην Τ.Κ. Γραβιάς, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

1) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
Γραβιάς. 

2) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γραβιάς 

3) Έμπροσθεν του πεζοδρόμου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς        και 
4) Έμπροσθεν του μνημείου του Οδ. Ανδρούτσου. 

    Θέτω υπόψη του Συμβουλίου τις ανωτέρω μελέτες με τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών και 
εισηγούμαι τη λήψη απόφασης με την οποία να παρέχεται η σύμφωνη γνώμη  του Τοπικού 
Συμβουλίου ως προς τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις 
σηματοδοτήσεως στις ανωτέρω αναφερόμενες  θέσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στις 
αντίστοιχες μελέτες  και τεχνικές εκθέσεις που συνέταξε η Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών, 
προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών. 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα αυτό. 

                Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση-πρόταση του 
Προέδρου και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα  έγγραφα  της Δ.Τ.Υ του Δήμου με 
τις συνημμένες μελέτες των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι          Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
     1.- Συμφωνεί με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις 
σηματοδοτήσεως, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες μελέτες  και τεχνικές 
εκθέσεις που συνέταξε η Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών, προκειμένου να προχωρήσουν στη 
συνέχεια οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών. στην Τ.Κ. Γραβιάς, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

1) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
Γραβιάς. 

2) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γραβιάς 

3) Έμπροσθεν του πεζοδρόμου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς        και 
4) Έμπροσθεν του μνημείου του Οδ. Ανδρούτσου. 

     2.- Η παρούσα να  υποβληθεί μέσω της Δ.Ε. Γραβιάς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και 
να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για τις παραπέρα 
ενέργειες. 
           Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. Αριθμό 6 /2017. 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται  ως κατωτέρω:..». 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω: 
                                                     Αποφασίζει ομόφωνα 
 1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση μελέτης και χωροθέτηση 
προκατασκευασμένου τουριστικού περιπτέρου στην Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου 
Δελφών, σύμφωνα με την  με αριθμ. 06/13/27.04.2017 απόφαση της Τοπικού Συμβουλίου της 
Τ.Κ. Δελφών της Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών και την από 26.04.2017 Τεχνική Έκθεση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 38/17.05.2017. 

……………………………………………………………………………………… 
  



 
 

30. 
Επί αιτήσεων Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για επιχορήγηση (άρθρο 202 
Ν.3463/2006). 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Άμφισσας “Οι Άγιοι Ανάργυροι’’ με το αριθμ. πρωτ. 
2/05.05.2017 έγγραφό τους μας διαβίβασε αίτημα οικονομικής ενίσχυσης 2.000€  για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών  με παράλληλη  Εθελοντική Αιμοδοσία στο 
3ο Δημοτικό Σχολείο της Δ.Ε. Άμφισσας Δήμου Δελφών με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη (14/06/2017) με τη συνεργασία και συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων αλλά και των εκπαιδευτικών του Σχολείου. 

Επιπλέον ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ιτέας “Ο Πελεκάνος” με το αριθ πρωτ. 
28/10-05-2017 έγγραφό τους μας διαβίβασε επίσης αίτημα οικονομικής ενίσχυσης 2.000 € για 
διοργάνωση εκδήλωσης Εθελοντικής Αιμοδοσίας  και ενημέρωσης που θα πραγματοποιήσει 
στα γραφεία τους στην Ιτέα στις 14/06/2017 με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή 
Αιμοδότη. 
        Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι  

Την έγκριση και την διάθεση συνολικής πίστωσης 4.000 € σε βάρος του ΚΑ 00-
6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία» του 
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. 
 
 
  



 
 

31. 
Έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 
2017,στην Δ.Κ. Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…                                                          ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 05 
                                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 04ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τέλεση της καθιερωμένης 
ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2017, στην Δ.Κ. Άμφισσας, της Δ.Ε. 
Άμφισσας του Δήμου Δελφών. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10331/11.05.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 
2. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος 3. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 4. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 
5. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τέταρτο (04ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  
2.Την με αριθμ. 10/41/16.05.2017 απόφαση της Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας 

του Δήμου Δελφών με θέμα: «Έγκριση εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Άμφισσας για το έτος 
2017» με την οποία «… γνωμοδοτεί θετικά ως προς της έγκριση της εμποροπανήγυρης της 
Δ.Κ. Άμφισσας έτους 2017 από τον κόμβο του Υλαίθου ποταμού και της Λεωφόρου Καραμανλή 
μέχρι τον κόμβο εισόδου Β.Α. της πόλης…». 

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

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης την 30η.06.2017, 
στην Δ.Κ. Άμφισσας, της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, από τον κόμβο του ποταμού 
Υλαίθου και της λεωφόρου Κ. Καραμανλή μέχρι τον κόμβο εισόδου Β.Α. της πόλης.  

2.Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη 
απόφασης.  

3.Τα λοιπά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω εμποροπανήγυρης (καθορισμός όρων 
δημοπρασίας, τίμημα κτλ) θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/17.05.2017. 
…………………………………………………………………………………………. 
  



 
 

32. 
Έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, έτους 2017, στον 
δημοτικό χώρο στη θέση «Ρεσινίκος» της Τ.Κ. Γραβιάς.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 
 
«…                                                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 04 
                                                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 27/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 04ης/26.04.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 01ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 
την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2017, στην 
Τ.Κ. Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, 26.04.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8688/21.04.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 
2. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   
4. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος   
5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
6. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος    
7. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Ο κ. Βασίλειος Καραγιάννης, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έθεσε το εξής 
ερώτημα: «… Μετά από ερώτημα Αστυνομικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Άμφισσας σας 
μεταφέρω την ερώτηση όπως μου τέθηκε … ποιος ο ρόλος του Δήμου και της Ε.Π.Ζ. στην 
περίπτωση του καταστηματάρχη υγειονομικού ενδιαφέροντος κατηγορείται επίσημα τόσο από 
το Δ.Τ. της Αστυνομίας και από την Δικαιοσύνη για διακίνηση και πώληση ναρκωτικών ουσιών 
και είναι έξω με εγγύηση μέχρι την δικάσιμο ; …»  

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της εισήγησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 3852/2010 
σύμφωνα με το οποίο «… Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια 
πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…» και 
προτείνει να εισαχθεί το θέμα «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τέλεση της 
καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2017, στην Τ.Κ. 
Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών» λόγω δεσμευτικών προθεσμιών και 
ενεργειών (απόφαση Δ.Σ. και απόφαση Ο.Ε.) μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως την 
διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης.  
 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Κρίνει το θέμα ως κατεπείγον και εγκρίνει την εισήγηση του στην ημερήσια διάταξη. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

2.Την με αριθμ. πρωτ. 8850/24.04.2017 εισήγηση του κ. Ιωάννη Γεωργίου 
Αντιδημάρχου των Δ.Ε. Γραβιάς, η οποία αναφέρει τα εξής:  

«… 
                                                          Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 

ΘΕΜΑ  
Έγκριση τέλεσης καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2017 
στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. 

 
Στα πλαίσια του θρησκευτικού εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, κάθε έτος, 
έχει καθιερωθεί και τελείται 3ήμερη εμποροπανήγυρη σε δημοτικό χώρο έκτασης 6.913,91 τ.μ. 
στη θέση «Ρεσινίκος» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς.  
Προκειμένου να πραγματοποιηθεί και φέτος η εμποροπανήγυρη στις 3,4 και 5 Ιουνίου, ζητήθηκε 
η γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Γραβιάς, το οποίο κατά τη Συνεδρίασή του της 18ης 
Απριλίου 2017 έλαβε την κατωτέρω απόφαση: 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ                                                     Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
   Από  το  Πρακτικό της αριθ.  2 / 2017  Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  Γραβιάς. 
        Στη Γραβιά  και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών σήμερα 
την 18η του μηνός   Απριλίου  του έτους 2017  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  16:30 
μ.μ., το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 2/2017/12-
4-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των 
ανακοινώσεων και επιδόθηκε σε κάθε έναν σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 
του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο κατωτέρω  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση για την τέλεση της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης  στην 
Τοπική Κοινότητα Γραβιάς έτους 2016.» 
       Πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών 
(3) μελών, βρέθηκαν: 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                             Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

1. Θεόδωρος Δημ. Αβράμπος, Πρόεδρος             
2. Ασπασία Γουλιάμου           Κ Α Ν Ε Ν Α Σ 
3. Παναγιώτης Κουτροζής              
 

 

         Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Ιωάννης Αθ. Ζαλαώρας , υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών. 
         Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσια διάταξης  

                 ΘΕΜΑ : 1ον                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  4/ 2017 
         Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής:        
       Στα πλαίσια της θρησκευτικής πανήγυρης  που γίνεται κάθε χρόνο για τον εορτασμό της 
Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος στην Τοπική μας Κοινότητα, τελείται  και  
εμποροπανήγυρης διάρκειας τριών (3) ημερών, στο δημοτικό χώρο «Ρεσινίκος» της 
περιφέρειάς μας. Σε αυτή γίνονται δεκτοί οι  έμποροι που θα προσέλθουν και θα εκθέσουν 
εμπορεύματα για πώληση και αυτοί που θα τοποθετήσουν τυχερά ή ψυχαγωγικά παιχνίδια, 
θεάματα ή και αναψυκτήρια. Από τη Δ.Ε.Γραβιάς προσδιορίζονται και οριοθετούνται οι ζώνες 
και διαχωρίζονται με αρίθμηση διά πασσάλων οι θέσεις των χώρων που θα γίνουν τα 
παραπήγματα. Οι ενδιαφερόμενοι που  θα καταλάβουν τους χώρους αναψυχής που θα  
προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό και που βρίσκονται  κάτω  από τα  πλατάνια, στους 
οποίους θα εγκαταστήσουν και θα προσφέρουν αποκλειστικά και μόνο είδη εστίασης και 
αναψυχής, θα πρέπει να είναι κάτοχοι της αντίστοιχης προβλεπόμενης σχετικής άδειας 
υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου για τα είδη αυτά (κινητές καντίνες) ή να είναι εφοδιασμένοι με 
άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο την ίδια ή συναφή 
ως άνω δραστηριότητα και το οποίο κατάστημα να βρίσκεται σε λειτουργία στη διοικητική 
περιφέρεια της Δημοτικής  Ενότητας  Γραβιάς.  
        Το τρέχον έτος 2017 το τριήμερο της θρησκευτικής πανήγυρης και της  εμποροπανήγυρης 
είναι από 3/6/2017 έως και 5/6/2017.  



 
 

         Κατόπιν αυτών προτείνονται τα ακόλουθα:        
         Η εκμίσθωση του πιο πάνω χώρου θα αρχίζει την  3-6-2017 και  θα  λήγει  την  5-6-2017. 
         Η  Δημοπρασία θα πρέπει  να  γίνει στο Δημοτικό χώρο « Ρεσινίκος» της Τοπικής μας 
Κοινότητας  την 3η  Ιουνίου 2017 ημέρα Σάββατο και ώρα έναρξης 08:00 π.μ., ενώπιον της κατά 
Νόμο ορισθησόμενης αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τους παρακάτω προτεινόμενους 
όρους: 
        Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον τελευταίο πλειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή 
μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από του πρώτου στους ακολούθως και επιβαρύνει οριστικά τον 
τελευταίο πλειοδότη. 
        ΄Αν κάποιος πλειοδοτήσει  για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή 
προ της ενάρξεως του συναγωνισμού αφού παρουσιάσει και το προς τούτο πληρεξούσιο, άλλως 
θεωρείται ως μετέχων για λογαριασμό του. 
         Η εκμίσθωση του χώρου θα γίνει κατά τρέχον μέτρο της  οριοθετημένης προσόψεως 
αυτού. 
         Ως πρώτη προσφορά τρέχοντος μέτρου Α΄ ζώνης να  ορισθεί το ποσό των 10,00 € και σε 
8,00 € κατά τρέχον μέτρο Β΄  ζώνης, για το χώρο που βρίσκεται κάτω από κάθε πλατάνι, για 
κέντρα αναψυχής κλπ. 60,00 €, όσοι δε εγκαταστήσουν τυχερά παιχνίδια ή θεάματα  60,00 €. 
          Συγκεκριμένα για την εκμίσθωση του χώρου αναψυχής που βρίσκεται κάτω από τα 
πλατάνια προτείνω να έχει προτεραιότητα  κάποιος ο οποίος είναι κάτοικος Γραβιάς και κατέχει 
άδεια λειτουργίας καταστήματος σχετική με το προϊόν πώλησης. 
         Το τέλος χρήσης του κάθε χώρου θα βεβαιωθεί και θα καταβληθεί επί τόπου συγχρόνως 
με την κατακύρωση του χώρου αυτού επ’ ονόματι του κάθε ενδιαφερόμενου εμπόρου από την 
αρμόδια επιτροπή, στον δημοτικό εισπράκτορα που θα βρίσκεται εκεί.  
         Η Τοπική Κοινότητα Γραβιάς δεν υποχρεούται στην κατασκευή των παραπηγμάτων, τα 
οποία θα πρέπει να κατασκευάσουν αποκλειστικά οι ίδιοι οι έμποροι εντός του χώρου για τον 
οποίο θα πλειοδοτήσουν και θα τους κατακυρωθεί με τη δημοπρασία. 
        Η Τοπική Κοινότητα Γραβιάς, ευθύνεται απέναντι του μισθωτού για την καθαριότητα του 
χώρου, τη  δημιουργία διαδρόμων και γενικά για κάθε άλλη λεπτομέρεια που  θα αφορά την 
καλή και εύρυθμη τέλεση της εμποροπανηγύρεως. Όλα τα παραπάνω θα επιλύσει η επιτροπή 
διενέργειας της δημοπρασίας. 
       Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο όπως  γνωμοδοτήσει σχετικά.           
        Το Συμβούλιο, μετά διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση - πρόταση του 
Προέδρου,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι         ΟΜΟΦΩΝΑ        
           Γνωμοδοτεί και προτείνει στο Δήμο Δελφών την έγκριση τέλεσης της καθιερωμένης 
ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης που θα γίνει στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς το 
τρέχον έτος 2017  στα πλαίσια της θρησκευτικής πανήγυρης της Πεντηκοστής και του Αγίου 
Πνεύματος, η οποία θα αρχίζει την  3-6-2017 και  θα λήγει  την  5-6-2017,  σύμφωνα με τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας. 
        Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται  ως κατωτέρω: 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                     ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Θεόδωρος   Αβράμπος                                Ιωάννης Ζαλαώρας                                           
Ασπασία  Γουλιάμου                          
          Παναγιώτης  Κουτροζής                          
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                      
      Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη: 

 Την ανωτέρω 4/2017 ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου 

 Ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις ομαλής και επιτυχούς διεξαγωγής της 
εμποροπανήγυρης                                                                                       
                                                  Εισηγούμαστε 
       Την  έγκριση τέλεσης της ετήσιας παραδοσιακής  εμποροπανήγυρης, στα πλαίσια του 
θρησκευτικού εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, το 3ήμερο από  Σάββατο 
3-6-2017 μέχρι και  Δευτέρα 5-6-2017 στον προκαθορισμένο χώρο «Ρεσινίκος» της Τοπικής 
Κοινότητας Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών.         …». 
 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών τη λήψη απόφασης σχετικά 

με την τέλεση της καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης το τριήμερο από 



 
 

03.06.2017 έως και 05.06.2017 στην Τ.Κ. Γραβιάς, της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών, στον 
προκαθορισμένο χώρο «Ρεσενίκος». 

2.Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη 
απόφασης.  

3.Τα λοιπά θέματα λειτουργίας της ανωτέρω εμποροπανήγυρης (καθορισμός όρων 
δημοπρασίας, τίμημα κτλ) θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/26.04.2017. 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
  



 
 

33. 
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς.  
(Εισάγεται από την Ε.Π.Ζ., εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 
 
«….                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 05 
                                                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 37/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 01ο: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10331/11.05.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Μίχου Νεκτάριου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μίχος Νεκτάριος, Πρόεδρος  1. Καπαρέλη Γεωργία, Αντιπρόεδρος 
2. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 2. Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος 
3. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος 3. Καραγιάννης Βασίλειος, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 4. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 
5. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   

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

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010).  
2.Την με αριθμ. 02/06/18.04.2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. 

Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. 
3.Την με αριθμ. πρωτ. 8975/25.04.2017 εισήγηση της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου 

Δελφών με θέμα «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς», η οποία αναφέρει 
τα εξής:  

 «… 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς 

 

 

     Το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Γραβιάς, με τη με αριθμό 8/21/12-10-2017 απόφασή του, 
ζήτησε να συνταχθεί μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  έμπροσθεν των κτηριακών 
συγκροτημάτων Γυμνασίου-Λυκείου Γραβιάς, του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς και έμπροσθεν 
του Μνημείου Οδ. Ανδρούτσου, λόγω αυξημένης κίνησης.  
     Με τα αριθ. 16972/11-7-2016 & 26744/ 20-12-2017 σχετικά έγγραφα Αντιδημάρχου Δ.Ε. 
Γραβιάς, ζητήθηκε από τη Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών η σύνταξη μελετών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς, περιλαμβανομένου και του πεζόδρομου του Ι.Ν. Αγ.Αθανασίου 
Γραβιάς 
     Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με τα υπ’ αριθμ. 1) 5050/14-3-2017, 
2)5051/14-3-2017, 3)5052/14-3-2017 & 4)5053/14-3-2017 σχετικά έγγραφά της, μας διαβίβασε 
τις συνταχθείσες κυκλοφοριακές μελέτες που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες  Τεχνικές 
Εκθέσεις και αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη στις θέσεις όπου θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις 
στην Τ.Κ. Γραβιάς, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

5) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
Γραβιάς. 



 
 

6) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γραβιάς 

7) Έμπροσθεν του πεζοδρόμου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς        και 
8) Έμπροσθεν του μνημείου του Οδ.Ανδρούτσου 

 
    Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές μελέτες διαβιβάσθηκαν για γνωμοδότηση στο Τοπικό Συμβούλιο 
Γραβιάς, το οποίο έλαβε την κατωτέρω απόφαση:  
                                           

                                                                                     Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α                                

ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΒΙΑΣ 
 
         Από  το  Πρακτικό της αριθ.  2 / 2017   Συνεδρίασης Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας  
Γραβιάς. 
        Στη Γραβιά  και στο Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Γραβιάς του Δήμου Δελφών σήμερα 
την  18η του μηνός  Απριλίου  του έτους  2017 ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα 16:30 μ.μ., 
το Τοπικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 2/2017/12-4-2017 
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων και 
επιδόθηκε σε κάθε έναν σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 & 89 του Ν. 
3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
           ΘΕΜΑ 3ο : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Γραβιάς 
 
 Πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριών (3) 
μελών, βρέθηκαν: 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Θεόδωρος Αβράμπος( Πρόεδρος)             

2. Ασπασία Γουλιάμου      Κ Α Ν Ε Ν Α Σ 

3. Παναγιώτης Κουτροζής              

 
            Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Ιωάννης Ζαλαώρας, υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών.      
         Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:     

                  ΘΕΜΑ : 3ον                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  6/2017. 
              Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
        Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με τα υπ’ αριθμ. 1) 5050/14-3-2017, 
2)5051/14-3-2017, 3)5052/14-3-2017 & 4)5053/14-3-2017 σχετικά έγγραφά της, μας διαβίβασε 
τις συνταχθείσες κυκλοφοριακές μελέτες που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες  Τεχνικές 
Εκθέσεις και αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη στις θέσεις όπου θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις 
στην Τ.Κ. Γραβιάς, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

9) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
Γραβιάς. 

10) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γραβιάς 

11) Έμπροσθεν του πεζοδρόμου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς        και 
12) Έμπροσθεν του μνημείου του Οδ. Ανδρούτσου. 

    Θέτω υπόψη του Συμβουλίου τις ανωτέρω μελέτες με τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών και 
εισηγούμαι τη λήψη απόφασης με την οποία να παρέχεται η σύμφωνη γνώμη  του Τοπικού 
Συμβουλίου ως προς τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις 
σηματοδοτήσεως στις ανωτέρω αναφερόμενες  θέσεις, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στις 
αντίστοιχες μελέτες  και τεχνικές εκθέσεις που συνέταξε η Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών, 
προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών. 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα αυτό. 

                Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση-πρόταση του 
Προέδρου και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω αναφερόμενα  έγγραφα  της Δ.Τ.Υ του Δήμου με 
τις συνημμένες μελέτες των προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Γραβιάς 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι          Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
     1.- Συμφωνεί με τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις 
σηματοδοτήσεως, όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται στις αντίστοιχες μελέτες  και τεχνικές 



 
 

εκθέσεις που συνέταξε η Δ.Τ.Υ του Δήμου Δελφών, προκειμένου να προχωρήσουν στη 
συνέχεια οι διαδικασίες υλοποίησης αυτών. στην Τ.Κ. Γραβιάς, αντίστοιχα, ως κατωτέρω: 

5) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο 
Γραβιάς. 

6) Έμπροσθεν του κτιριακού συγκροτήματος όπου στεγάζεται το Γυμνάσιο-Λύκειο 
Γραβιάς 

7) Έμπροσθεν του πεζοδρόμου του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Γραβιάς        και 
8) Έμπροσθεν του μνημείου του Οδ. Ανδρούτσου. 

     2.- Η παρούσα να  υποβληθεί μέσω της Δ.Ε. Γραβιάς στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  και 
να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για τις παραπέρα 
ενέργειες. 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. Αριθμό 6 /2017 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται  ως κατωτέρω:..» 
 
 4.Την από 21.02.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Γραβιάς του Δήμου Δελφών 
έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου Γραβιάς».  
 5.Την από 21.02.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Κ. Γραβιάς του Δήμου Δελφών 
έμπροσθεν του Γυμνασίου – Λυκείου Γραβιάς». 
 6. Την από 21.02.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Γραβιάς του Δήμου Δελφών 
έμπροσθεν του πεζοδρόμου ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».  
 7. Την από 21.02.2017 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών με θέμα «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έμπροσθεν του μνημείου του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου στην Δ.Κ. Γραβιάς του Δήμου Δελφών».  
 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
 1.Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην Τ.Κ. Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 
8975/25.04.2017 εισήγηση της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών και τις από 21.02.2017 
ανωτέρω Τεχνικές Εκθέσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

2.Η παρούσα θα αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη απόφασης.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 37/17.05.2017. 

…………………………………………………………………………………………. 

 
  



 
 

34. 
Έγκριση ανανέωσης της ετήσιας μείωσης του μισθώματος του δημοτικού ακινήτου 
καταστήματος στην πλατεία της Τ.Κ. Μαριολάτας.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο πρώην Δήμος Γραβιάς, του οποίου καθολικός διάδοχος είναι ο Δήμος Δελφών, έχει 
εκμισθώσει το δημοτικό κτίριο που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας 
Μαριολάτας, βάσει του με αριθμό 3811/17.11.2008 συμφωνητικού μίσθωσης, στην κ. Κότσια 
Λελούδα του Ιωάννη για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο-αναψυκτήριο-
ψητοπωλείο), με διάρκεια μίσθωσης 12 ετών (9 + 3 έτη), αντί ετησίου μισθώματος 5.700 €. 

Η μισθώτρια, με τη με αριθμό πρωτ. 7694/10-4-2017 αίτησή της, ζητάει παράταση της μείωσης 
του μισθώματος κατά 20%, λόγω της οικονομικής κρίσης που έχει ως επακόλουθο τη σοβαρή 
μείωση των εσόδων της.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη με αριθμό 10/228/23-5-2016 απόφασή του, είχε εγκρίνει την 
ανανέωση της μείωσης για την περίοδο 1/6/2016 έως 31/5/2017 σε ποσοστό 20% επί του 
αρχικά καθορισθέντος ετησίου μισθώματος των 5.700 €, ήτοι κατά 1.140 € ετησίως και 
διαμόρφωσε το μίσθωμα για την περίοδο αυτή στο ποσό των 4.560 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 § 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012) όπου 
αναφέρεται «Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, 
επιτρέπεται η μείωση του ύψους των μισθωμάτων ακινήτων που εκμισθώνουν οι Δήμοι 
με συμβάσεις που έχουν συναφθεί έως την 1η Ιουνίου 2010, κατόπιν σχετικής αίτησης 
του μισθωτή, στην οποία θα προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι και εφόσον το 
μίσθωμα δεν είναι ήδη χαμηλό σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς. Το ποσοστό της 
μείωσης καθορίζεται βάσει αντικειμενικών στοιχείων και οικονομικών συνθηκών της 
αγοράς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθώματος που καταβάλλεται. Η 
διάρκεια της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος και δύναται να ανανεώνεται με 
όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος, εφόσον συνεκτιμηθούν οι 
επικρατούσες οικονομικές συνθήκες» 

2. Τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα και τις δυσμενείς οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή μας που πλήττουν σοβαρά τις μικρές 
επιχειρήσεις   

                                                               Εισηγούμαστε 
Την έγκριση της ανανέωσης, για το διάστημα από 1/6/2017 μέχρι 31/5/2018, της 

μείωσης του αρχικά καθορισθέντος ετήσιου μισθώματος των 5.700 € σε ποσοστό 20%, ήτοι 
κατά 1.140 € ετησίως και διαμόρφωση αυτού σε 4.560 € ετησίως, όπως τούτο είχε εγκριθεί με 
τη με αριθμό 10/228/23-5-2016 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι όροι του με αριθμό 3811/17.11.2008 συμφωνητικού μίσθωσης του 
δημοτικού κτιρίου (πλατείας) στην Τ.Κ. Μαριολάτας του Δήμου Δελφών. 

 
  



 
 

35. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της ετήσιας εκδήλωσης ιστορικής 
μνήμης στη θέση «Αγία Τριάδα» της Τ.Κ. Καλοσκοπής.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γεωργίου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
       Στην Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής έχει καθιερωθεί να τελείται κάθε χρόνο, κατά το 
διήμερο του θρησκευτικού εορτασμού της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος, τοπική 
εκδήλωση ιστορικής μνήμης, σε ανάμνηση της θυσίας των 33 Ελλήνων, Ρώσων και Ισραηλιτών 
μαχητών που σκοτώθηκαν σε ενέδρα των Γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων, την 5/1/1944, 
στη θέση «Αγία Τριάδα» περιφέρειας Τ.Κ. Καλοσκοπής 

    Η εκδήλωση διεξάγεται με την πρέπουσα τιμή και λαμπρότητα που αρμόζει στη θυσία των 
φονευθέντων μαχητών της Εθνικής Αντίστασης. Η διοργάνωση γίνεται από τον Δήμο Δελφών, 
την Τοπική Κοινότητα Καλοσκοπής και τη συνεργασία του Συλλόγου Καλοσκοπιτών «Η Αγία 
Τριάς».            Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Θεία Λειτουργία, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, 
προσκλητήριο νεκρών, ομιλίες, κατάθεση στεφάνων και φιλοξενία – δεξίωση των επισήμων και 
προσκεκλημένων. 

Το Τοπικό Συμβούλιο, με τη με αριθμό 2/28-4-2017 απόφασή του, αντίγραφο της οποίας 
επισυνάπτεται, προτείνει να γίνει ο εορτασμός το διήμερο 4 και 5 Ιουνίου 2017 και ζητάει, για 
την αντιμετώπιση των εξόδων, τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.500 €.  

Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπόψη: 

         α) Την υπ’ αριθμ.  2/28-4-2017 απόφαση του Συμβουλίου Τ.Κ. Καλοσκοπής   & 

         β) Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 

                                                                 Εισηγούμαστε 
1. Την πραγματοποίηση το διήμερο του θρησκευτικού εορτασμού της Πεντηκοστής και 

του Αγίου Πνεύματος στις 4 & 5 Ιουνίου 2017 στη θέση «Αγία Τριάδα» περιφέρειας 
Τ.Κ. Καλοσκοπής, της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης μνήμης για τους πεσόντες 
μαχητές της Εθνικής Αντίστασης από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον 
Ιανουάριο του 1944. 

2. Την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 €, σε βάρος του ΚΑ: 00-6443 
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την αντιμετώπιση των 
δαπανών (προσκλήσεις, ηχητικά, εδέσματα και φιλοξενία επισήμων και 
προσκεκλημένων) της ανωτέρω εκδήλωσης. 

 

 
  



 
 

36. 
Έγκρισης διάθεσης πίστωσης  εκδήλωσης  "Μάχη Ντρέμισσας"  Δ.Ε. Καλλιέων.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Όπως είναι γνωστό  στην Δημοτική Ενότητα Καλλιέων πραγματοποιείται  από το Δήμο 
σε συνεργασία με τους Τοπικούς Πολιτιστικούς φορείς της Τοπικής Κοινότητας η εκδήλωση 
ιστορικού περιεχομένου «Μάχη Ντρέμισσας» στη θέση Μνήματα Τοπικής Κοινότητας 
Πανουργιάς.   
Για το τρέχον έτος  έχει προγραμματισθεί για την 4-6-2016.  
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης  περιλαμβάνει: 

 Επιμνημόσυνη δέηση 

 Κατάθεση στεφανιών 

 Εκφώνηση πανηγυρικού 

 Φιλοξενία 
Η δαπάνη που απαιτείται  για την διεξαγωγή της εκδήλωσης είναι: 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ 

Φιλοξενία επισήμων & προσκεκλημένων  2.000,00 

Μικροφωνική-μουσική κάλυψη 600,00 

Εκτύπωση προσκλήσεων 80,00 

Μεταφορά χορευτικού  350,00 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 3.030,00 

Επίσης στην Δημοτικής μας Ενότητα πραγματοποιούνται και άλλες εκδηλώσεις όπως 
«ΣΠΗΛΙΑ ΣΤΡΟΜΗΣ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», «ΔΙΑΚΕΙΑ» και 
«ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ»,  οι οποίες διεξάγονται σε υπαίθριους χώρους και κάθε 
έτος διατίθεται ποσό ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων για εστίαση των επισήμων και 
προσκεκλημένων. 
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η ψήφιση – διάθεσης πίστωσης 3.472,00 € για προμήθεια  20 
τραπεζιών διαστάσεων 180 Χ 76 Χ 74 και 200 πλαστικών καρεκλών, προκειμένου να 
χρησιμοποιούνται για εστίαση των επισήμων και προσκεκλημένων στις ανωτέρω εκδηλώσεις.  
Μετά από τα ανωτέρω προτείνεται: 
Έγκριση πραγματοποίησης της ανωτέρω εκδήλωσης. 
Έγκριση της   δαπάνης   διεξαγωγής της ως κατωτέρω: 
Κ.Α.   00-6443 με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών  η τοπικών  εορτών ποσό 
3.030,00  €.  
Κ.Α.    00-6443  με τίτλο δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών  η τοπικών  εορτών ποσό 
3.472,00 €, για προμήθεια τραπεζιών και καρεκλών.    

 
 
  



 
 

37. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης στην Δ.Ε. Ιτέας για γιορτή αθλητισμού.  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

«Ο Α.Σ. Αστέρας Ιτέας είναι ποδοσφαιρικός σύλλογος της Ιτέας Φωκίδας, που ιδρύθηκε 
το 1936. Τα χρώματά του είναι το κυανό, το λευκό και το ερυθρό και σήμα του ένα ακτινωτό 
άστρο. 

 Από την ίδρυσή του μέχρι και την περίοδο 1984-85 ο Αστέρας μετείχε στην Ένωση 
Φθιωτιδοφωκίδας.  

Μάλιστα στην αρχή δεν διέθετε δικό του γήπεδο και οι αγώνες της ομάδας έως και τις 
αρχές της δεκαετίας του ΄70 δίνονταν στη γειτονική Κίρρα. 

 Εκτός από μια τριετία που έπαιξε στην Α΄τοπική κατηγορία (1963-1965), το υπόλοιπο 
διάστημα έως και το 1975 βρισκόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Εκείνη τη χρονιά κατέκτησε 
τον τίτλο σε όμιλο της Β΄ Κατηγορίας και πήρε την άνοδο αλλά η μετέπειτα πορεία του ήταν 
μετριότατη, με εξαίρεση τη σεζόν 1978-79, που κατετάγη 7ος.  

Το 1980 υποβιβάσθηκε ξανά αλλά επανήλθε άμεσα και έκτοτε δεν έλειψε από την Α΄ 
Κατηγορία, με αποκορύφωμα τις δυο δεύτερες θέσεις που πήρε το 1984 στον τότε Β΄ Όμιλο και 
το 1985 στο Νότιο Όμιλο. Στη σημερινή του έδρα, το δημοτικό γήπεδο που περιλαμβάνεται 
μεταξύ των εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου (μαζί με κλειστό γυμναστήριο και κολυμβητήριο) 
στην είσοδο της πόλης ο Αστέρας μεταστεγάσθηκε στα 1999, αφού προηγουμένως 
χρησιμοποιούσε το (εγκαταλελειμένο έκτοτε) παραλιακό γήπεδο, στην τοποθεσία "γαλλικοί 
μώλοι".  

Μετά από τη δημιουργία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φωκίδας (1984), ο 
Αστέρας αναδείχθηκε (μαζί με το Φωκικό) σαν μια από τις δύο κορυφαίες ομάδες του Νομού.  

Η σημαντικότερη επιτυχία της ομάδας καταγράφηκε την αγωνιστική περίοδο 2007-08, 
όταν κατετάγη δεύτερη στο πρωτάθλημα της Δ΄Εθνικής, έχοντας πρόεδρο τον Αγησίλαο (Άγη) 
Πασαλιμανιώτη. Ακόμη, μια δεκαετία πριν (1997-98), ο Αστέρας ήταν 6ος στην ίδια κατηγορία, 
έχοντας αντιμέτωπες στον όμιλο όπου μετείχε τις ομάδες της Ε.Π.Σ. Πειραιώς. Προπονητής του 
εκείνη τη σεζόν ήταν ο Κώστας Καραμπελούσης, ενώ στον προεδρικό θώκο βρισκόταν ο Νίκος 
Γιογάκης. 

Μέχρι και τις αρχές του Μαΐου του 2016 πρόεδρος της ομάδας ήταν ο πρώην 
ποδοσφαιριστής της, Χρήστος Γερεντές.  

Την περίοδο 2015-16 προπονητής της ομάδας ήταν ο έμπειρος τεχνικός Κώστας 
Λίβας[6]. Με τον τελευταίο στην τεχνική ηγεσία, ο Αστέρας αναδείχθηκε για 12η φορά στην 
ιστορία του, πρωταθλητής Φωκίδας, ωστόσο απέτυχε να προαχθεί στην ανώτερη κατηγορία, 
μέσω των αγώνων μπαράζ.  

Την περίοδο 2016-17 μετέχει ξανά στο τοπικό πρωτάθλημα Α΄ Φωκίδας διεκδικώντας 
και πάλι τον τίτλο και (αυτή τη φορά) την απευθείας άνοδο στην ερασιτεχνική Γ΄ Εθνική 
κατηγορία.  

Ο Αστέρας Ιτέας συμπληρώνοντας 81 χρόνια ένδοξης ιστορίας πέτυχε για πρώτη φορά 
στην ιστορία του την συμμετοχή του στην Τρίτη την τάξη (Γ) εθνική κατηγορία κάτι που θα φέρει 
την ομάδα μας αντιμέτωπη με 15 διαφορετικούς νομούς της Ελλάδας. 

 Στα πλαίσια αυτά αιτούμαστε από την Δημοτική Αρχή την παραχώρηση του μώλου της 
Ιτέας ,μια εξέδρα ,ηχητική κάλυψη κ.α με σκοπό να γιορτάσουμε με τον φίλαθλο κόσμο της Ιτέας 
αυτή την ιστορική επιτυχία, αλλά και να τον ευχαριστήσουμε για την στήριξη (υλική και ηθική) 
που μας παρέχει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε μεγάλη υπόθεση να κάνουμε μια φιέστα αντάξια 
του ονόματος , την ιστορίας αλλά και του κόσμου της Ιτέας.» 

……………………………………….. 
 
Στην φετινή αγωνιστική περίοδο υπήρξαν και ανάλογες επιτυχίες και στα υπόλοιπα 

αθλητικά σωματεία της Ιτέας.  
Η Δημοτική Ενότητα Ιτέας σχεδιάζει μια εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ» 

την Κυριακή 28 Μαϊου 2017 και ώρα 20:00 , στην οποία θα βραβευθούν όλα τα αθλητικά 
σωματεία και οι αθλητές της πόλης της Ιτέας, που διέπρεψαν κατά την τρέχουσα Αθλητική 
χρονιά: 

- Α.Σ.  Αστέρας Ιτέας για την άνοδο της ομάδας στην Γ΄Εθνική Κατηγορία 
- Γυμναστικός Σύλλογος Ιτέας για τις επιτυχίες της Ομάδας Μπάσκετ 
- Ναυτικός Σύλλογος Ιτέας 



 
 

- Αθλητικός Σύλλογος Ιτέας , για την επιτυχία της ομάδας Βόλεϊ 
- Τους Αθλητές του TAEKWON-DO που διακρίθηκαν  σε πανελλήνιο επίπεδο  
- Τον υπεραθλητή Κώστα Ζεμαδάνη και άλλους 
Καλούμε όλο το φίλαθλο κόσμο του αθλητισμού, να στηρίξει τις τιτάνιες προσπάθειες 

των αθλητικών σωματείων  της πόλης μας  και να είμαστε όλοι παρόντες την Κυριακή 28 Μαΐου 
2017 και ώρα 20:00’ στο Λιμάνι της Ιτέας στην εκδήλωση «ΓΙΟΡΤΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΤΕΑΣ». 

   
Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στη διάθεση πίστωσης ποσού 

χιλίων  ευρώ 1.000,00€,σε βάρος του ΚΑ 15-6473  «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων» για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης  που θα πραγματοποιηθεί  την 
Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00΄, στο Λιμάνι της Ιτέας, όπου θα βραβευθούν όλα τα 
αθλητικά σωματεία και οι αθλητές της πόλης της Ιτέας, που διέπρεψαν κατά την τρέχουσα 
Αθλητική χρονιά. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για εξέδρα, ηχητική κάλυψη, 
φωτισμό , βεγγαλικά, κεράσματα , προσκλήσεις, αφίσες,χαρτικά  κ.α..  
  



 
 

38. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης στη Δ.Ε. Ιτέας για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε στις 5 Ιουνίου την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με 
πρωτοβουλία από τον ΟΗΕ από το 1972.  

Στόχος την ημέρας αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον κόσμο . 

Το θέμα του φετινού εορτασμού (2017) είναι : << Η ομορφιά του φυσικού 
περιβάλλοντος σε νερό και γη >> .  

Η Δήμος Δελφών και η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών , σε συνεργασία 
με τον Φιλοδασικό Σύλλογο Ιτέας «Η ΑΜΑΔΡΥΑΣ» θα πραγματοποιήσει δενδροφύτευση πέριξ 
των γηπέδων ποδοσφαίρων (παλαιού και νέου) στη θέση πίσω από το νεκροταφείο Ιτέας. Θα 
φυτευτούν 25 δενδρύλλια και το εκτιμώμενο κόστος αγοράς αυτών είναι 500€.  

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε στη διάθεση πίστωσης ποσού 
πεντακοσίων ευρώ 500,00€,σε βάρος του ΚΑ:15-6473 «Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών 
δραστηριοτήτων» για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης της ΔΚ Ιτέας  ΔΕ Ιτέας του 
Δήμου Δελφών. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες για την αγορά των δενδρυλλίων 
  



 
 

39. 
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφ.Αυτ/λούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Χρ.Χηρόπουλου.  
(Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος του Δήμου). 
 
«…Δ.Κ.  ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
  
                                                                                                      Αριθ.Αποφ  3/7/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 3/20-04-2017 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: « Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 
οικονομικού έτους 2017 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Χρήστου 
Χηρόπουλου».   

Στη Δεσφίνα, σήμερα 20η  Απριλίου έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ στο 
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,  ύστερα από την 8293/13-
04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  τρία (3) μέλη: 

               Παρόντα                                      Απόντα 

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος            1. Χλεμπογιάννη Αγαθή 
2. Κούτουλας Γεώργιος                     2. Μέγκου Παναγούλα  
3. Σίδερης Χαράλαμπος           (νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν) 

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

Παρών στη Συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών Διονύσιος 
Μπουλούτας. 

Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε  στο συμβούλιο ότι  στα πλαίσια 
της κατάρτισης του οικ. προϋπολογισμού έτους  2017 που αφορά το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληρ/μα Χρήστου Χηρόπουλου,  η  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την 
07/123/2017 απόφασή της κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. Έτος 
2017 που απεικονίζεται ως κατωτέρω: 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 82.443,29 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (χρημ. υπολ. 
31-12-2016) 

180.381,02 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 262.824,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 262.824,31 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 262.824,31 

 
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου, το Ν. 3852/2010, την 
07/123/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, τα σχετικά έγγραφα 
της Δ/νσης Κοινωφελών περιουσιών Τμήμα Εποπτείας Λάρισας, μετά από διαλογική συζήτηση   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει και γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για το 
οικονομικό έτος 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Χρήστου Χηρόπουλου 
που απεικονίζεται ως κατωτέρω: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 82.443,29 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (χρημ. υπολ. 
31-12-2016) 

180.381,02 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 262.824,31 



 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 262.824,31 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 262.824,31 

 
O ανωτέρω προϋπολογισμός αναλυτικά επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.  
Ο Τοπικός Σύμβουλος Χαράλαμπος Σίδερης ψήφισε αρνητικά.  
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/7/2017 
………………………………………………………………………………………… 
  



 
 

40. 
Έγκριση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Αγίου Μηνά ΔΚ 
Δεσφίνας. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…Δ.Κ.   ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
  

Αριθ.Αποφ  4/8/2017 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 4/16-05-2017 της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για: «Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού – παραλίας στη περιοχή 
Αγίου Μηνά Δ.Ε Δεσφίνας».   

Στη Δεσφίνα, σήμερα 16η  Μαΐου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 μ.μ στο Γραφείο 
της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,  ύστερα από την 10819/16-
05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας κ. Χαραλάμπου Καλλιακούδα, 
που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  τρία (3) μέλη: 

               Παρόντα                                      Απόντα 

4. Καλλιακούδας Χαράλαμπος            1. Σίδερης Χαράλαμπος 
5. Κούτουλας Γεώργιος                     2. Μέγκου Παναγούλα  
6. Χλεμπογιάννη Αγαθή           (νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν) 

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

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας κ. Χαράλαμπος Καλλιακούδας  
ζήτησε από το συμβούλιο να κρίνει αν γίνεται δεκτό το έκτακτο της συνεδρίασης, σύμφωνα  με 
τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του Κ.Δ.Κ. Ν.3463/2006 και του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 
3852/2010.  

Το συμβούλιο δήλωσε ότι συναινεί με τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον.  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε 

στο συμβούλιο τα εξής: 
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος 
Β') με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία παραχώρησης απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασης η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης 
αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 και των άρθρων 2, 7, 15 και 31 του 
ν. 2971/2001, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά νόμο 
εξουσιοδοτημένου οργάνου, έναντι ανταλλάγματος, με τη διαδικασία που προβλέπεται από την 
παρούσα. 
Η εν λόγω παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών, και της προστασίας 
του οικοσυστήματος των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, παραλίας και δεν 
παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού. 
Ειδικά για τις παραλίες και τις παρόχθιες ζώνες, το δικαίωμα απλής χρήσης παραχωρείται 
εφόσον έχει συντελεσθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2971/2001 
απαλλοτρίωση ή έχουν αυτές αποκτήσει τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους με άλλο τρόπο. 
Η παραχώρηση της απλής χρήσης των χώρων αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας που 
περιλαμβάνονται στον πίνακα του παραρτήματος 1 «Πίνακας θέσεων ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών, διενεργούμενες αποκλειστικά από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. 
Οικονομικών» της παρούσας γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικασίας των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών που διενεργείται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών. Η 
διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 2 του άρθρου 13 
του ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο 2α της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 
4467/2017. 
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Η παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας 
ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την 
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως 
για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων 
(ξαπλωστρών) λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία και τους όρους του 
άρθρου 13 του ν. 2971/2001 και της παρούσας. 

Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. 
διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κτλ ) επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 15 της 
παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία, την όχθη 
και την παρόχθια ζώνη μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
Ο πρόεδρος συνεχίζοντας είπε: Πιστεύω πως οι καταλληλότερη παραλία, για τον ανωτέρω 
σκοπό, είναι η παραλία του οικισμού «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ» της εδαφικής περιφέρειας Δημοτικής 
Ενότητας Δεσφίνας, η συγκεκριμένη περιοχή όπως γνωρίζεται τα τελευταία χρόνια έχει 
αναπτυχθεί ιδιαίτερα και ελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους λουόμενους και 
παραθεριστές. Παρακαλώ λοιπόν να εκθέσετε  τις απόψεις σας ώστε να δρομολογηθούν από 
πλευράς Δήμου Δελφών οι κατάλληλες διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσει στην παραλία 
«ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ»  οργανωμένη παραλία, όπως άλλωστε γίνεται τα τελευταία χρόνια. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019. 

Είναι δυνατή η παραχώρηση απλής χρήσης για ένα ή περισσότερα έτη, με λήξη των 
συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά τις ημερομηνίες 31.12.2017 ή 
31.12.2018 ή 31.12.2019. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση για μικρότερα χρονικά διαστήματα 
του δωδεκάμηνου, ανεξάρτητα του ενδεχομένως μικρότερου χρόνου χρήσης των χώρων. 
Αυτονόητο είναι ότι οι μονοετείς συμβάσεις παραχώρησης που θα συναφθούν για το έτος 2017 
υπολείπονται εκ των πραγμάτων του δωδεκαμήνου. Εντός του 1ου τριμήνου (Ιανουάριος 
Φεβρουάριος Μάρτιος) εκάστου έτους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τόσο οι απευθείας όσο 
και οι κατόπιν δημοπρασίας παραχωρήσεις απλής χρήσης από τους Δήμους. 

Από την 1η Απριλίου εκάστου έτους οι παραχωρήσεις απλής χρήσης διενεργούνται 
αποκλειστικά από τις ΠΔ και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες 
τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από το Δήμο 
μέχρι 31η Μαρτίου εκάστου έτους εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔ 
και ΑΓ Δημόσιας Περιουσίας. 

Εντός του Ιουνίου εκάστου έτους οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί όλες οι συμβάσεις 
παραχώρησης), καθώς επίσης εντός της αιχμής της θερινής περιόδου ανά περιοχή να 
διενεργούνται αυτοψίες. 

Ειδικά για τις παραχωρήσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι 
συμβάσεις παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους και να έχουν 
αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να 
αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει συνταχθεί σύμβαση 
παραχώρησης ή δεν έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η προκήρυξη δημοπρασίας από το Δήμο 
μέχρι 31η Μαΐου 2017, εντός των επόμενων 5 ημερών στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. 
Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου 2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. 
Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις (συναφθεί 
όλες οι συμβάσεις παραχώρησης).  

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



 
 

Το λόγο έλαβαν τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου όπου συμφώνησαν με τον Πρόεδρο με την 
προϋπόθεση να τηρηθούν από το πλειοδότη όλα τα νόμιμα σύμφωνα με την σχετική απόφαση.   

Συνέχεια του ανωτέρω άρθρου και ενόψει της θερινής περιόδου πρέπει άμεσα να 
γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε να αξιοποιήσουμε τις παραλίεςμας και συγκεκριμένα να 
δημιουργήσουμε οργανωμένη παραλία στις περιοχή του Αγίου Μηνά. 

   Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση  του Προέδρου, 

Την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β'). 

Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010 
 μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
Αποδέχεται το έκτακτο της συνεδρίασης και συμφωνεί με το κατεπείγον του θέματος. 

Γνωμοδοτεί και εισηγείται στα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της τουριστικής 
ανάπτυξης του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα  της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας, τη 
δημιουργία οργανωμένης παραλίας στην ακτή «ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ», η οποία βρίσκεται  εντός της 
εδαφικής περιφέρειας Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας. Η παραχώρηση του δικαιώματος της 
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 
ποταμών (εφεξής αιγιαλού, παραλίας), γίνεται για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων 
μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων (ξαπλωστρών) λειτουργία 
τροχήλατου αναψυκτηρίου, με την διαδικασία και τους όρους του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 
και της παρούσας. 

Προτείνεται ημερομηνία λήξης της σύμβασης η 31/12/2019.  

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/8/2017 
…………………………………………………………………………….. 
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41. 
Κατανομή της δεύτερης δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος). 
 

«…                                                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05 /2017 
                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 07 /2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
ΘΕΜΑ: Κατανομή της δεύτερης   δόσης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2017,συνολικού ποσού 71.520,00€. 
   Στην Άμφισσα, σήμερα 10 Μα’ί’ου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δελφών,ύστερα από την με αριθμ.πρωτ :9963/08-
05-2017 πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα  πέντε  ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                  Πρόεδρος                          Αγγελέτος Αθανάσιος 
2. Κυριανάκης Κων/νος                    Μέλος                             Αυγερινός Βασίλειος                        
3.Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας       Μέλος 
4.Σαλαγιάννης Ηρακλής                   Μέλος 
5.Φουσέκης Νικόλαος                      Μέλος 
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
   ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό 
θέμα, έθεσε υπ΄ οψιν των μελών: 1)το με αριθμ.πρωτ:13656/27-04-2017 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,της Γεν.Δ/νσης  Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση Οικον. και Αναπτ/κης Πολιτικής Τ.Α,Τμήμα 
Επιχορηγήσεων Τ.Α, με το οποίο γνωστοποιεί την διάθεση του ποσού των 71.520,00€ για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Δελφών,καθώς και την δαπάνη για 
την σχολική τροχονόμο. 2)το με αριθμ. πρωτ:9657/04-05-2017 έγγραφο της  Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ.Δελφών με το οποίο μας διαβιβάζει την παραπάνω απόφαση 
του Υπουργείου.   
   Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση                                               
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
1)Εισηγείται την κατανομή του  ποσού 71.520,00€  κατ’ αναλογία, σε ποσοστό 53% ήτοι     
37.905,60€  για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσοστό 47% ήτοι 
33.614,40€ για   την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 2)Να διαβιβαστεί η παρούσα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής 
απόφασης. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 07/2017. 
……………………………………………………………………………………. 
 
  



 
 

42. 
Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, Δημ. Σύμβουλος). 
 

«…                                                                                   ΠΡΑΚΤΙΚΟ  04/2017 
                                                                         ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  06/2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
                                                                                                
ΘΕΜΑ: 1)Παραχώρηση  αίθουσας εκδηλώσεων ΕΠΑ.Λ  Άμφισσας. 
  Στην Άμφισσα, σήμερα 28 Απριλίου  2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10.00 π.μ. στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δελφών, ύστερα  από πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα  επτά ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                 
2. Φουσέκης Νικόλαος                   Μέλος                     
3.Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας     Μέλος                                    
4.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                                        
5.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος 
6.Αγγελέτος Αθανάσιος                  Μέλος 
7.Αυγερινός Βασίλειος                    Μέλος 
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
 ο Πρόεδρος  της Δ.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό 
θέμα έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την  με αριθμ.πρωτ:40/25-04-2017 αίτηση της  Ένωσης 
Λειτουργών Μέσης  Εκπαίδευσης Ν.Φωκίδας , με την οποία αιτείται την παραχώρηση της   
αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ Άμφισσας την Πέμπτη 04 Μαϊου 2017 ,για την 
πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  2)το με αριθμ.πρωτ:41/25-04-2017 έγγραφο 
του  Αναπληρωτή Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ Άμφισσας ,με το οποίο εισηγείται θετικά την 
παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου την Πέμπτη 04/05/2017 στην Ε.Λ.Μ.Ε 
Φωκίδας3)την με αριθμ:07/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης με την 
οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ Άμφισσας,για 
την υλοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του κλάδου Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ,Ν.Φωκίδας την Πέμπτη 04 Μαϊου 2017 και υπό την τήρηση των παρακάτω 
απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α.Αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων. 
β.Καθαρισμός του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί. 
γ.Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή της Συνέλευσης. 
 Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση                                            
                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

1) Εισηγείται υπέρ της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του ΕΠΑ.Λ 
Άμφισσας,στην Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ν.Φωκίδας για την 
πραγματοποίηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,την Πέμπτη 04 Μαϊου 2017 και υπό την 
τήρηση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων. Με την απόφαση διαφώνησε ο 
κος Αυγερινός,ο οποίος πρότεινε οι παραχωρήσεις αιθουσών, να γίνονται 
Σαββατοκύριακα και ημέρες αργίας που δεν υπάρχουν μαθήματα. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 06/2017 
……………………………………………………………………………. 
 
  



 
 

43. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης στον ΚοιΣΠΕ Φωκίδας για την υλοποίηση του 
περιεχομένου της προγραμματικής σύμβασης βάσει της υπ΄ αριθ. 480/2016 απόφασης 
του Δ.Σ. Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου Δ.Σ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

  

  

Προαγωγή της επαγγελματικής ένταξης των ψυχικά πασχόντων  

στον Τομέα των Τουριστικών Υπηρεσιών 

  
Κωδικός Προϋπολογισμού 

2016 Δήμου Δελφών 

  

Περιγραφή Κωδικού Ποσό 

ΚΑ 0064-32 Δαπάνες εκθέσεων εσωτερικού και 
εξωτερικού 

6.500,00 

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

4.000,00 

ΚΑ 0064-34 

  

  

Δημόσιες Σχέσεις, λοιπά έξοδα 

  

1.500,00 

  

  
      
  Συνολικό κόστος υλοποίησης της 

σύμβασης 
12.000,00 



 
 

44. 
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Δελφών στις επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Με το από 28/4/2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών – Δ/νση Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Οργάνωσης – Τμ. Ε΄ - Οργάνωσης και Ποιότητας ζητείται να ορίσουμε 
εκπροσώπους του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Επιτροπή  του άρθρου 41 
του Ν.1249/1982, που θα συγκροτηθεί για να εισηγηθεί αρμοδίως για τον επαναπροσδιορισμό 
των τιμών των ακινήτων στις ζώνες της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δελφών της Π.Ε. 
Φωκίδας. 
  



 
 

45. 
Επί αιτήματος Κινέζικου Δήμου Rizhao για υπογραφή δήλωσης πρόθεσης ανάπτυξης 
σχέσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των δύο Δήμων. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
(Παράθεση επιστολών) 
 
 



 
 



 
 



 
 

  
 
 
(Σε μετάφραση) 
 
Προς τον κ. Παναγιωτόπουλο Αθανάσιο 
Δήμαρχο Δελφών 

 
 

Αγαπητέ Δήμαρχε, 



 
 

 
Καταρχάς, θα ήθελα να σας εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου. Είμαι πολύ ευτυχής που ακούω 
ότι ο Δήμος Δελφών ευημερεί και απολαμβάνει ταχεία ανάπτυξη υπό την ηγεσία σας. Θα ήθελα 
να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. 
 
Το όνομα του Rizhao προέρχεται από ένα παλιό ρητό: "Είναι το πρώτο που παίρνει τον ήλιο. 
Το Rizhao είναι μια από τις πέντε τοποθεσίες προέλευσης της λατρείας του Ήλιου. Ως «κέντρο 
του αρχαίου κόσμου» οι Δελφοί είναι μια πόλη με βαθύ πολιτισμό και μακρά ιστορία. Ο ναός 
του Απόλλωνα είναι ένας ιερός τόπος λατρείας του Απόλλωνα. Η λατρεία στον ήλιο έχει 
συνδέσει στενά τους Δελφούς και το Rizhao και οι κάτοικοι του Rizhao και των Δελφών 
μοιράζονται τις ίδιες αρχαίες θεότητες. 
 
Προκειμένου να ενδυναμώσουμε τη φιλία και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δύο λαών, 
προτείνω οι δύο πόλεις να διεξάγουν ανταλλαγές και συνεργασία στους ακόλουθους τομείς: 
1. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να ενισχύσουν κρατικές ανταλλαγές και επικοινωνία βασισμένη 
στην αρχή της ισότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σταδιακά να καθιερώσουν ένα 
μηχανισμό επίσημων επισκέψεων υψηλόβαθμων στελεχών μεταξύ των δύο πόλεων και 
συνεχώς να διερευνούν νέα μέσα φιλικής συνεργασίας 
2. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν εκτεταμένες οικονομικές, πολιτιστικές 
ανταλλαγές και ανταλλαγές ανθρώπινου δυναμικού, με βάση την αρχή της αμοιβαίας 
κατανόησης και εμπιστοσύνης. Ξεκινώντας από τις πολιτιστικές ανταλλαγές, οι δύο πόλεις 
σταδιακά θα διεξάγουν συνεργασία στον πολιτισμό, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και άλλους 
τομείς, προωθώντας την κοινή ευημερία και την πρόοδο των δύο πόλεων.  
3. Και τα δύο μέρη συμφωνούν να προωθήσουν τους ανθρώπινο δυναμικό και τις ανταλλαγές 
πληροφοριών. Προκειμένου να προωθηθεί και να διαδοθεί ο πολιτισμός γύρω από τον ήλιο και 
τα σχετικά ταξίδια και τα δύο μέρη ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να επισκέπτονται τον 
ομόλογό τους για εκπαίδευση και τουρισμό και να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επενδύσουν 
ή να ξεκινήσουν επιχειρήσεις στην αντίστοιχη πόλη.   
 
                                                                                             Mr. Qi Jiabin  
                                                                                      Δήμαρχος της πόλης Rizhao 
 
 
…………………………………………………………………………………… 

 

中国日照市政府与希腊德尔菲市政府 

会谈备忘录 

 

 

2017年5月5日，日照市政府副市长杨留星先生与德尔菲市市长帕纳伊奥普洛斯先生就

两市建立友好城市关系和文化联盟等事宜在德尔菲市进行了深入交流和友好协商，现形成会谈

备忘录如下： 

1.开展双方政府间交流。本着平等互利的原则，推进两市政府间交流，逐步建立定期互访

机制，不断开创友好合作的新途径。 

2.双方城市共同加入世界太阳文化联盟。以太阳文化为媒，双方共享太阳文化和旅游推广



 
 

经验,鼓励市民到对方城市旅游、学习，积极推进文化、旅游、教育等领域的交流与合作。 

3.开展经贸交流。积极开展橄榄油贸易加工等合作，鼓励企业到对方投资兴业，谋求双方

共同发展。 

4.2017年9月，德尔菲市政府拟组团参加在日照市举行的世界太阳文化论坛。 

 

中华人民共和国日照市政府         希腊共和国德尔菲市 

代表                             代表 

 

 

 

                                         2017年5月15日  

MOU 

between Municipality of Delphi, Greece and Rizhao, China 

 

             May 15, 2017 

On May5, 2017, Mr. Yang Liuxing, Vice Mayor of Rizhao and Mr. Panagiotopoulos conducted 

in-depth exchanges and friendly discussion in Municipality of Delphi, the MOU of talks is as 

follows:  

 

1. Both parties carry out governmental exchanges and communication based on the principle 

of equality and mutual trust, gradually establish the mechanism of official visits between 

the two cities and continuously explore new means of friendly cooperation. 

 

2. Both parties jointly participate in world sun culture cities alliance. With friendly ties of sun 

culture, both parties share the sun culture and tourism publicity experiences, encourage 

citizens to go its counterpart for education and travel, actively promote exchanges and 

cooperation in culture, tourism and education between two cities.  

 



 
 

3. Both parties carry out economic and trade exchanges. Both parities carry out olive oil trade 

and processing cooperation, stimulate enterprises to invest or start business in its 

counterpart city in order to seek common development.    

 

Representative     Representative 

of Rizhao, P.R.C     of Delphi, Hellenic Republic 

……………………………………….. 

(Σε μετάφραση) 

 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

Μεταξύ Δήμου Δελφών, Ελλάδας και Ριζάο, Κίνας 
 

15 Μαΐου 2017 
 

Στις 5 Μαΐου 2017, ο κ. Yang Liuxing, Αντιδήμαρχος του Rizhao και ο κ. Παναγιωτόπουλος 
διεξήγαγαν σε βάθος ανταλλαγές και φιλική συζήτηση στο Δήμο Δελφών, το Μνημόνιο 
Κατανόησης έχει ως εξής: 
 
1. Και τα δύο μέρη διεξάγουν κυβερνητικές ανταλλαγές και επικοινωνία με  βάση την αρχή της 
ισότητας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εγκαθιστώντας σταδιακά το μηχανισμό επίσημων 
επισκέψεων μεταξύ των δύο πόλεων και συνεχώς διερευνώντας νέα μέσα φιλικής συνεργασίας. 
 
2. Και τα δύο μέρη συμμετέχουν από κοινού στην παγκόσμια συμμαχία πόλεων πολιτισμού του 
ηλίου. Με τους φιλικούς δεσμούς του πολιτισμού του ήλιου, τα δύο μέρη μοιράζονται τις 
εμπειρίες δημοσιότητας του πολιτισμού του ήλιου και του τουρισμού, ενθαρρύνουν τους πολίτες 
να πάνε στον αντισυμβαλλόμενο για εκπαίδευση και ταξίδια, προωθούν ενεργά τις ανταλλαγές 
και τη συνεργασία στον πολιτισμό, τον τουρισμό και την εκπαίδευση μεταξύ δύο πόλεων. 
 
3. Και τα δύο μέρη πραγματοποιούν οικονομικές και εμπορικές ανταλλαγές. Και τα δυο μέρη 
πραγματοποιούν συνεργασία στο εμπόριο και την επεξεργασία ελαιολάδου, ενθαρρύνουν τις 
επιχειρήσεις να επενδύσουν ή να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στην 
αντισυμβαλλόμενη πόλη, προκειμένου να αναζητήσουν κοινή ανάπτυξη. 
 

 
Εκπρόσωπος του Rizhao       Εκπρόσωπος του Δήμου Δελφών                        
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας                                     Ελληνική Δημοκρατία                                         
.....................................................................................................................  



 
 

46. 
΄Εγκριση συνεργασίας του Δήμου Δελφών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων 
Σχεδίων (Animart).  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Κινούμενων Σχεδίων διοργανώνει και φέτος για 11η χρονιά την 
Animart 2017, ένα Βιωματικό Σχολείο Τεχνών και Forum Νέων Καλλιτεχνών, το οποίο πρόκειται 
να υλοποιηθεί στην περιοχή του Δήμου Δελφών το διάστημα 10-23 Ιουλίου. Η Animart 2017 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού 
και του ΕΟΤ, προσελκύει τη συνέργεια σημαντικών φορέων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
της χώρας, ενώ στην πραγματοποίησή της σχεδιάζουμε να υπάρξει συνεργασία με το δήμο 
μας. 
 

Ο Δήμος Δελφών, στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής που έχει συμφωνηθεί με τους 
ιθύνοντες της Animart, δε θα επιβαρυνθεί με κάποιο οικονομικό κόστος. Θα προσφέρει την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση της φετινής διοργάνωσης και θα 
παράσχει ανάλογη υλική και ηθική στήριξη στο μέτρο των δυνατοτήτων του και στο βαθμό που 
δε θα παρακωλυθεί σε ιδιαίτερο βαθμό η λειτουργία του στις δημοτικές ενότητες που θα λάβουν 
χώρα τα εργαστήρια και οι εκδηλώσεις του. 
 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την συνεργασία με τη φετινή Animart θα 
αποτελέσει μια ικανή ενίσχυση στην κατεύθυνση της καθιέρωσης της διοργάνωσης σε μόνιμη 
βάση στο δήμο μας κάθε καλοκαίρι με σημαντικά ανταποδοτικά οφέλη και προστιθέμενη αξία 
στην τόνωση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δράσης στην περιοχή μας, στην εξωστρέφεια 
και την προβολή του Δήμου Δελφών και στην περαιτέρω ισχυροποίησή του ως πολιτιστικού 
προορισμού. 
 

Για τους λόγους αυτούς παρακαλώ για την έγκριση της ως άνω συνεργασίας. 
 
  



 
 

47. 
Ορισμός αναπληρωτή τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Περιφ. ΦοΔΣΑ Στ.Ελλάδος.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

Στο άρθρο 8 παρ. 1 του καταστατικού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αναφέρεται ότι:  
Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών προέρχονται κατά αντιστοιχία από τον ίδιο Δήμο με 

τα Τακτικά μέλη που αναπληρώνουν και ορίζονται από τον Δήμο Μέτοχο. Οι αναπληρωτές μπορούν 
να παρασταθούν με δικαίωμα λόγου και ψήφου στο ΔΣ, μόνο για  την αναπλήρωση, του τακτικού 
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσώπου του ίδιου Δήμου που αναπληρώνουν, σε 
περίπτωση κωλύματος του τακτικού μέλους. 

Ο αναπληρωτής του προέδρου του ΔΣ τον αναπληρώνει μόνο ως μέλος του ΔΣ και όχι 
ως πρόεδρος του ΔΣ. Την αρμοδιότητα αναπλήρωσης του προέδρου, υπό την ιδιότητα αυτή σε 
περίπτωση κωλύματος έχει ο αντιπρόεδρος. 

Επίσης σε περίπτωση που τακτικά μέλη  απολέσουν  την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε 
τρόπο, τη θέση τους στο ΔΣ αναλαμβάνουν ως τακτικά μέλη οι αναπληρωτές τους. Ο δήμος από το 
οποίο προέρχεται το τακτικό μέλος που απώλεσε την ιδιότητα του δύναται να προτείνει  στην επόμενη 
ΓΣ τον ορισμό  νέου τακτικού μέλους προερχόμενον από αυτόν. 

Στο άρθρο  9 παρ. 5 του καταστατικού του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αναφέρεται 
ότι:  

«5. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, δύνανται να παρίστανται σε αυτό, 
ως παρατηρητές με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των Δήμων – μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν 
εκπροσωπούνται με μέλος τους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Οι εκπρόσωποι των Δήμων ορίζονται με 
απόφαση των αντίστοιχων Δημοτικών Συμβουλίων, που κοινοποιείται στο Δ.Σ. της εταιρείας.».  

 
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων του Καταστατικού, παρακαλώ για τον ορισμό 

αναπληρωτή του τακτικού μέλους, που ορίστηκε με την αριθ. 232Α΄/2016 προηγούμενη απόφαση 
Δ.Σ., το οποίο θα το αναπληρώνει  σε περίπτωση κωλύματός του ή απουσίας του τακτικού από τις 
συνεδριάσεις του ΔΣ του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 

 
 

 


