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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____            
                     
 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
( 1ης   Σεπτεμβρίου  2017) 

------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 76  Ν. 

3852/2010. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
2. Τροποποίηση Τ.Π. (6η). (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, 

εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς 

Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
4. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών,  που αφορούν ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ. 

(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, που αφορούν μισθώματα Κληροδοτήματος. 

(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
6. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού 

σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
7. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς 

Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Δήμο Ριζάο και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. 

Έλλη Κοτσάνου - Ρομβοτσάνου). 
9. Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ 

Γαλαξιδίου», «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» και 
«Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας», μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 
61 του N.3979/2011). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης 
Περιβάλλοντος). 

10. Εξέταση της από 18-7-2017 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄αριθμ. 15179/3-7-2017 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δ. Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

11.  Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. 
ΜΗΝΑ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

12.  Έγκριση 3ου  (Τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β' ΦΑΣΗ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία 
Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

13.  Έγκριση και  παραλαβή της υπ’ αριθμ. 18/2017 (1η επικαιροποίηση της 6/2017) 
μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδικής πρόσβασης προς Άγιο Μηνά»  και 
τρόπου υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

14. Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154). 
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

15. Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, Α.Μ. 16/2017. (Εισηγήτρια: κ. 
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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16. Έγκριση και παραλαβή μελέτης και έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, Α.Μ. 17/2017. (Εισηγήτρια: κ. 
Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

17. Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

18. Επικαιροποίηση της αριθ. 273/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή (2) δημ. 
συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007». (Εισηγητής: 
κ. Δήμαρχος). 

19. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

20. Ορισμός μελών για τη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

21. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας στο 
Δήμο Δελφών του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας με αριθ. κυκλοφορίας  
ΒΙΝ  8819 για τις ανάγκες της ανακύκλωσης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

22. Εκχώρηση αρμοδιότητας της διαχείρισης των κλαδεμάτων και της αποκομιδής 
ογκωδών αντικειμένων στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και εξουσιοδότησης του 
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε., προκειμένου να σταλεί επιστολή προς 
την Περιφέρεια για άνοιγμα σχετικής πρόσκλησης και υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

23. Τροποποίηση της αριθ. 134/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση προμήθειας 
αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

24. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΔΚ Άμφισσας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 
κινητικότητας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. (Εισηγητής: 
κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου για την 1η 
μάχη της Εθνικής Αντίστασης την 9η Σεπτεμβρίου 1942 στο Φαράγγι της Ρεκάς.. 
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον 1ο ποδηλατικό αγώνα «Σπύρος Ντόκος» - 
ανάβαση Προσηλίου, (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου Δεσφίνας στον Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας, 
για την διεξαγωγή προπονήσεων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

29. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια Δελφικών εορτών, 
συνδιοργάνωση του Δήμου Δελφών με το αθλητικό σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ». 
(Εισηγητής: κ Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

30. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου Δ.Κ. Δεσφίνας, για τη φύλαξη ευρημάτων.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

31. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος 
Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

32. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ», λόγω παραίτησης. (Εισηγητής: κ. 
Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

33. Παραίτηση από ένδικα μέσα επί τελεσίδικης απόφασης. (Εισάγεται από την Οικονομική 
Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος)..  

34. Ορισμός εκπροσώπων στον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα 
– Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
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1.  
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, κατ΄ άρθρο 76  
Ν. 3852/2010.  
(Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

       Με το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3852/2010, ορίστηκε ότι στους Δήμους με πληθυσμό άνω 
των 10.000 κατοίκων συγκροτείται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (και αυξημένη 
πλειοψηφία 2/3 των μελών του) Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ως όργανο με 
συμβουλευτικές αρμοδιότητες. 
Με την υπ’ αριθμ. 18859/21.08.2017  Πρόσκληση κλήθηκαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο της διάταξης του άρθρου 76 Ν.3852/2010 να εκδηλώσουν εγγράφως 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στη συγκροτούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών. 
Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και σε τοπικές εφημερίδες, 
δόθηκε δε προθεσμία στους ενδιαφερόμενους φορείς (κατά τον πρότυπο κανονισμό της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α.) πέντε ημερών, ήτοι μέχρι τις 30.08.2017 (αφαιρέθηκαν οι μέρες αργίας). 
 Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 2 του πρότυπου Κανονισμού της ΕΕΤΑΑ, ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος κατά νόμο αριθμός φορέων της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι 37 
άτομα. 
 
Αιτήσεις που υποβλήθηκαν: 
 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Α/Α ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ 

24.8.2017 

2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ 25.8.2017 

3 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 28.8.2017 

4 ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α΄ 
ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

29.8.2017 

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 30.8.2017 

 

Στους     τελικούς υποψηφίους φορείς, θα γίνει  από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου  
κατηγοριοποίηση αυτών, σύμφωνα με τις κατηγορίες που προτείνει ο πρότυπος κανονισμός 
της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ως εξής: 
α) τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και οργανώσεις 
β) επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς 
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα 
ε) ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
στ) τοπικά συμβούλια νέων 
ζ) αθλητικοί σύλλογοι και φορείς 
η) πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι 
θ) σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος 
ι) θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς 
ια) ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες 
ιβ) εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και άλλοι 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
 
 

Επίσης  πρέπει να κληρωθούν δώδεκα (12) δημότες, οι οποίοι κατανέμονται (με βάση 
την αναλογία εγγεγραμμένων εκλογέων στις τελευταίες εκλογές) ανά δημοτική ενότητα του 
Δήμου, ως εξής: 
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Δ.Ε. Άμφισσας … τέσσερις (4) 
Δ.Ε. Γαλαξιδίου … ένας (1) 
Δ.Ε. Γραβιάς … ένας (1) 
Δ.Ε. Δελφών … ένας (1) 
Δ.Ε. Δεσφίνας … ένας (1) 
Δ.Ε. Ιτέας … δύο (2) 
Δ.Ε. Καλλιέων … ένας (1) 
Δ.Ε. Παρνασσού … ένας (1) 
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2. 
Τροποποίηση Τ.Π. (6η). 
(Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
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3. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   19 

                                                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  345/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/03.08.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 08ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την Τροποποίηση (4η) και (5η) του 
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Δελφών. 
 Στην ΔΚ Ιτέας  σήμερα, στις 03.08.2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα της ΔΕ Ιτέας, Δήμου Δελφών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 17305/28.07.2017 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 πέντε (05) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

3. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 4. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  

5. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος   

    

    

 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Δέσποινα Ματατάνα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 

Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο (08ο)  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.Τις με αριθμ. 279/2017 και 303/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών 
με τις οποίες αποφασίστηκε η (4η) και (5η) αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 
2017.  

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Εγκρίνει την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού με βάσει τις αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών για τις Τροποποιήσεις (4η) και (5η) του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης 2017 – Τεχνικός Πρόγραμμα Δήμου Δελφών, και έχουν ως 
κατωτέρω   :  
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ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 

         4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  

Α/ΑΚ.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 2119.015 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06) 64.580,66 47.118,96 111.699,62 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 47.118,96 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 25-7135.038 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ  0,00 6.100,00 6.100,00 
 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017) 

 3 70.01-7326.003 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 30.240,46 17.565,56 47.806,02 

 4 70.01-7326.004 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 14.606,85 4.732,97 19.339,82 

 5 70.01-7326.005 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 0,01 2.366,48 2.366,49 

 6 70.01-7326.006 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 50.387,51 7.571,08 57.958,59 

 7 70.01-7326.007 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Τ.Κ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 27.430,32 5.459,08 32.889,40 

 8 70.01-7326.009 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 28.934,14 9.423,79 38.357,93 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 53.218,96 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 9 70.01-7326.011 ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ 6.153,06 -6.100,00 53,06 
  ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ  
 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1/2013-31/12/2015 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -6.100,00 
Α/ΑΚ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: 47.118,96 ΕΞΟΔΩΝ: 47.118,96 
 : 
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 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 

5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 

Α/ΑΚ.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 00-6737.010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ. 0,00 14.880,00 14.880,00 
  ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΣΑΙΑ &  
 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΩΝΩΝ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017) 
 2 15-6162.024 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ) ΓΙΑ  0,00 4.960,00 4.960,00 
 ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ  
 (ΑΠΕ-Δ.Κ.ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2017) 
 3 15-7331.033 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ (MIΣΘΩΜΑΤΑ 0,00 5.000,00 5.000,00 
  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017) 

 4 30-7333.013 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΣΤΗ Δ.Κ.  25.000,00 10.000,00 35.000,00 
 ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017) 

 5 70.01-7326.003 ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 47.806,02 1.960,00 49.766,02 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 36.800,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 6 15-6162.002 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΞΩΘΕΝ ΤΗΣ  1.800,00 -1.800,00 0,00 
 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΑΤΟΥ (ΑΠΕ-Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 

 7 15-7413.025 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ  20.000,00 -20.000,00 0,00 
 ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΑΠΕ-Δ. Κ.  
 Άμφισσας 2014) 
 8 20-7325.004 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΛΟΦΟΥ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΚ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2017) 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 

 9 30-7331.001 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ & ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ  7.192,00 -5.000,00 2.192,00 
 (MIΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017) 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -36.800,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: ΕΞΟΔΩΝ: 0,00 
  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 345/03.08.2017. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   19 

                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  348/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 19ης/03.08.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.  
 Στην ΔΚ Ιτέας  σήμερα, στις 03.08.2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:30, στο Δημοτικό 
Κατάστημα της ΔΕ Ιτέας, Δήμου Δελφών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 17305/28.07.2017 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, Αντιπρόεδρος  

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

3. 
Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, 

Μέλος 
 3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 4. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  

5. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος   

    

    

 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Δέσποινα Ματατάνα μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 

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

υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 
1.Το άρθρο 72 παρ. 1.γ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).  
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 
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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 ομόφωνα 
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 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017. 

Α/ΑΚ.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 6.000,00 5.000,00 11.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.000,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 95.000,00 15.000,00 110.000,00 

 3 25-7412.011 Μελέτη Αναβάθμισης & Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Ε.Ε.Λ. Άμφισσας 0,00 6.199,44 6.199,44 

 4 00-8212. Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 6.000,00 5.000,00 11.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 26.199,44 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 5 15-6013. Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 96.000,00 -15.000,00 81.000,00 

 6 25-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις  539.152,50 -6.199,44 532.953,06 

 πρώην Συνδέσμου Διϋλιστηρίου ύδρευσης 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -21.199,44 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: 5.000,00 ΕΞΟΔΩΝ: 5.000,00 

 

               2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 348/03.08.2017. 
……………………………………………………………………………………………..
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«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   20 

                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  356/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 20ης/16.08.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 06ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.  
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 16.08.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 18519/11.08.2017 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 πέντε (05) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  

4. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 

5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος    

 
 Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκαν η κ. Σπυριδούλα Λαχανά 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δελφών κι ο κ. Δημήτριος 
Τρικούζας.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (06ο)  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 
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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 ομόφωνα 
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 προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 

Α/ΑΚ.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 0512. Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) 0,00 210.750,00 210.750,00 

 2 0715. Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958  56.325,38 210.750,00 267.075,38 
 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 

 3 4131.003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων) 750.000,00 3.000,00 753.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 424.500,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 4 10-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων 130.000,00 10.000,00 140.000,00 

 5 20-6062. Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81) 0,00 1.000,00 1.000,00 

 6 70.01-6041.003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά  0,00 4.500,00 4.500,00 
 και ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία του προγράμματος "Εκπαίδευση  

 στο χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο" 

 7 70.01-6054.003 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα "Εκπαίδευση στο  0,00 2.400,00 2.400,00 
 χώρο εργασίας-Μαθητεία στον εργασιακό χώρο) 

 8 10-7135.009 Προμήθεια συστήματος καταγραφής παρουσίας του προσωπικού του Δήμου 5.500,00 5.000,00 10.500,00 

 9 00-8231.003 Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ 750.000,00 3.000,00 753.000,00 

 10 00-8262.002 Επιστροφή επιχορήγησης για το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 0,00 100.009,34 100.009,34 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 125.909,34 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 11 10-6162.002 Τοποθέτηση και συντήρηση συστήματος καταγραφής παρουσίας προσωπικού 5.000,00 -5.000,00 0,00 
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 12 15-6013. Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 81.000,00 -7.900,00 73.100,00 
 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -12.900,00 

 4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 13   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 411,05 311.490,66 311.901,71 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 311.490,66 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: 424.500,00 ΕΞΟΔΩΝ: 424.500,00 

           

              2.Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 356/16.08.2017. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



16 

 

4. 
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών,  που αφορούν ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και ΤΑΠ.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:  Η αριθμ. πρωτ. 18282/9-8-2017 αίτηση.  
 
   Κατόπιν του ανωτέρω  σχετικού, παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή  των ποσών 
των 246,40 ευρώ και 18,88 ευρώ, από την κ. Γκούλδα Παναγιού  του Ευθυμίου, κάτοικο Δ.Ε. 
Άμφισσας Τ.Κ. Προσηλίου οικισμού Βίνιανης. 
   Τα ποσά αυτά σύμφωνα με το από 10/10/2016 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.- Διαχείριση Τελών,  
αφορούν  ανείσπρακτα Δημ. Τέλη και ΤΑΠ αντίστοιχα, από την αριθμ. 42800895 παροχή ΔΕΗ 
και για το διάστημα από 28/11/2014 έως 10/5/2016,  έχουν εξοφληθεί με το αριθμ. 73/25-1-
2017 διπλότυπο είσπραξης και λανθασμένα βεβαιώθηκαν με τους αριθμ. 771,772/21-7-2017 
χρηματικούς καταλόγους. 
 
Για τον λόγο αυτό 
                                                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
 Την διαγραφή των  ποσών των 246,40 ευρώ και 18,88 ευρώ,  που αντιστοιχούν σε 
οφειλές από ανείσπρακτα Δημ. Τέλη και ΤΑΠ αντίστοιχα, από την αριθμ. 42800895 παροχή 
ΔΕΗ και για το διάστημα από 28/11/2014 έως 10/5/2016,   από την κ. Γκούλδα Παναγιού του 
Ευθυμίου  με Α.Φ.Μ. 079956972.  
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5. 
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, που αφορούν μισθώματα Κληροδοτήματος. 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. 18179/7.8.2017 έγγραφο του Τμ. Εσόδων – Γραφείο Δωρεών και 
Κληροδοτημάτων. 
 
 Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού, παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή του 
ποσού των 3.600,00  € συν τις νόμιμες προσαυξήσεις, από τον κ. Σορώκο Γεώργιο του 
Βασιλείου, κάτοικο Δ.Ε. Άμφισσας. 
Το ποσό αφορά χρεώσεις από μισθώματα κληροδοτήματος ετών 2016 – 2017 που 
βεβαιώθηκαν για μεν το έτος 2016 το ποσό των 1.800,00 € με τον αριθ. 104/25.2.2016 
χρηματικό κατάλογο, για δε το έτος 2017 το ποσό των 1.800,00 με τον αριθ. 30/18.1.2017 
χρηματικό κατάλογο. 
 Τα μισθώματα θα μεταφερθούν από το Ταμείο του Δήμου Δελφών και εφεξής θα 
κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα «Δωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-
Καρελλά», που ανοίχτηκε στα πλαίσια διαχείρισης της περιουσίας του κληροδοτήματος. 
 
Για το λόγο αυτό  
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
 Την διαγραφή του ποσού των 3.600,00  € συν τις νόμιμες προσαυξήσεις που 
αντιστοιχούν σε μισθώματα κληροδοτήματος ετών 2016-2017 από τον κ. Σορώκο Γεώργιο με 
Α.Φ.Μ. 051699222 και βεβαιώθηκαν, για μεν το έτος 2016 ποσό 1.800,00  € με τον αριθ. 
104/25.2.2016 χρηματικό κατάλογο, για δε το έτος 2017 ποσό 1.800,00  € με τον αριθ. 
30/18.1.2017 χρηματικό κατάλογο. 
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6. 
Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού 
σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:  Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα , λόγω ένταξης ή  
              επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου της  ΔΕ Ιτέας. 
ΣΧΕΤ:  α) Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. 
             β)  Οι διατάξεις του άρθρο 4  του Π.Δ. 5/1985 (ΦΕΚ 2/α΄/1986) όπως  
                  ισχύουν. 
 

 Η Δ.Ε. Ιτέας με τα αριθμ. 14864/7-8-20176-2017  και 14866/7-8-2017 σε ορθή επανάληψη, 
ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, έγγραφα της, μας διαβίβασε δύο (2)  εισηγήσεις  
υπογεγραμμένες  αρμοδίως, για διαγραφή βεβαιωθέντων  εσόδων από τέλη εισφοράς σε 
χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου , ως κατωτέρω :  

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

Όπως  αποδεικνύεται με το υπ’ αριθμ. Υ-748 διπλότυπο είσπραξης του  Δήμου Δελφών, 
εισπράχθηκε εφάπαξ το ποσό των 8.977,16 € από τις ως άνω βεβαιωμένες οφειλές στις 
20/6/2017 και  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2/α΄/1986) όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), το 
υπολειπόμενο βεβαιωμένο ποσό, λόγω της εφάπαξ εξόφλησης (  ποσοστό 20% επι της αρχικής 
βεβαίωσης) διαγράφεται.  

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

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

Ποσό διαγραφής :  2.244,29 € . 
 

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

Όπως  αποδεικνύεται με το υπ’ αριθμ. Υ-747 διπλότυπο είσπραξης του  Δήμου Δελφών, 
εισπράχθηκε εφάπαξ το ποσό των 8.977,16 € από τις ως άνω βεβαιωμένες οφειλές στις 
19/6/2017 και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2/α΄/1986) όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), το υπολειπόμενο βεβαιωμένο 
ποσό, λόγω της εφάπαξ εξόφλησης ( ποσοστό 20% επι της αρχικής βεβαίωσης) διαγράφεται.  

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

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

Ποσό διαγραφής :  2.244,29 € . 
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7. 
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων  χρηματικών ποσών.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Α. 

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/νσής μας με το από 08/08/2017 

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

χρηματικού ποσού των 200€ στον κ. Μαριανάκη Ιωάννη του Μιχαήλ, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέν, προερχόμενο από καταβληθείσα εγγύηση για μεταβίβαση του δικαιώματος 

ύδρευσης του υπ’ αριθμ. 1533 Δ υδρομέτρου. 

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 200 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 

ΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
του ΜΙΧΑΗΛ 

Καταβληθείσα 
εγγύηση για 

μεταβίβαση του 
δικαιώματος 

ύδρευσης του 
αριθμ.1533 Δ 

υδρομέτρου λόγω 
αποχώρησης 

1861/02-10-2015 200,00€ 200,00€ 

 
 
Β. 

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/νσής μας με το από 16/08/2017 

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

χρηματικού ποσού των 200€ στην κυρία Αγγελίδου Αγνιέσκα του Γεωργίου, ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν, προερχόμενο από καταβληθείσα εγγύηση για μεταβίβαση του 

δικαιώματος ύδρευσης του υπ’ αριθμ. 4Δ υδρομέτρου. 

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 200 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.002 του 

προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΑΙΤΙΑ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 

ΠΟΣΟ 
ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 

ΠΟΣΟ 
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ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΓΝΙΕΣΚΑ  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Καταβληθείσα 
εγγύηση για 

μεταβίβαση του 
δικαιώματος 

ύδρευσης του 
αριθμ.4 Δ 

υδρομέτρου λόγω 
αποχώρησης 

4056/25-05-2015 200,00€ 200,00€ 
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8. 
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Δήμο Ριζάο και ψήφιση πίστωσης.  
(Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου - Ρομβοτσάνου). 
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9. 
Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ 
Γαλαξιδίου», «Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» και 
«Αποφράξεις φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας», μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 
του N.3979/2011).  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού 
και εξοπλισμού να ανταποκριθεί στις ανάγκες αποφράξεως των φρεατίων αποχέτευσης στο σύνολο 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου. Ο Δήμος Δελφών διαθέτει ένα αποφρακτικό μηχάνημα πλην 
όμως δεν επαρκεί για το εύρος των αποχετευτικών φρεατίων του Δήμου μας ιδιαίτερα των μεγάλων 
Δ. Ενοτήτων Ιτέας, Γαλαξιδίου, Γραβιάς και Παρνασσού. Με το μηχάνημα του Δήμου καλύπτονται οι 
Δημοτικές Ενότητες Άμφισσας, Δελφών, Δεσφίνας και Καλλιέων και δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
συνολικών αναγκών του Δήμου. 
Αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας είναι η απόφραξη των φρεατίων με κατάλληλο αποφρακτικό 
μηχάνημα. Οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν στις Δ.Ε. Γαλαξιδίου, ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού και ΔΕ Ιτέας. 
Η διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης.  Οι εν λόγω υπηρεσίες έχουν προϋπολογισθεί βάσει των από 07/08/2017 μελετών της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών με τα εξής στοιχεία: 
α) «Αποφράξεις  φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου» με ποσό 16.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 25-7312.053 του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
Δήμου μας.  
β) «Αποφράξεις  φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» με ποσό 16.000,00€ πλέον του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 25-7312.056 του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
Δήμου μας.  
γ)  «Αποφράξεις  φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας» με ποσό 16.000,00€ πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 25-7312.054 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου μας.  
 
 
Με βάση τα παραπάνω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα τριών μηνών των υπηρεσιών «Αποφράξεις  φρεατίων 
αποχέτευσης ΔΕ Γαλαξιδίου», «Αποφράξεις  φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Γραβιάς – Παρνασσού» και 
«Αποφράξεις  φρεατίων αποχέτευσης ΔΕ Ιτέας». 
Β. Η ανάθεση της υπηρεσίας να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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10. 
Εξέταση της από 18-7-2017 ένστασης της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΓΡΑΒΙΑΣ» κατά της υπ΄αριθμ. 15179/3-7-2017 πράξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δ. Δελφών. 
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

 

  



24 

 

 

  



25 

 

 

  



26 

 

 

  



27 

 

 

  



28 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.:    1) Το αρ. πρωτ. 15179/3-7-2017  έγγραφό της Δ.Τ.Υ Δ. Δελφών. 
2) Η από 18-7-2017 ένσταση της κοινοπραξίας με αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 16360/18-7-

2017 
 

         
Σύντομο ιστορικό διαφωνίας:    

           
Η ΤΥΔΚ Ν. Φωκίδας συνέταξε το 2009 την υπ’ αριθμ. 111 τεχνική μελέτη του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ– ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ» του Καποδιστριακού Δήμου Γραβιάς προϋπολογισμού 
664.377,00 ευρώ (με ΦΠΑ).  
 
Η δημοπράτηση του έργου έγινε το 2010 και αναδείχθηκε ανάδοχος η Κ/ξια  με την επωνυμία 
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 52,11%.  
 

Με το 700/12-3-2010 έγγραφο του Δήμου Γραβιάς κλήθηκε η ανάδοχος κοινοπραξία να 
καταθέσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 27.366,00€ και την πρόσθετη 
εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού 191.361,00€.  

 
Με την υπ’ αριθμ. 983/30-3-2010 εργολαβική σύμβαση το έργο ανατέθηκε στην ανωτέρω 
κοινοπραξία. Στη σύμβαση αναφέρεται ότι κατατέθηκε η αρ. 2102300150/2010 εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, ποσού 27.366,00€, ενώ δεν 
γίνεται καμία αναφορά για κατάθεση της πρόσθετης εγγυητικής καλής εκτέλεσης. 
 
Στο ανασυσταθέντα από την υπηρεσία μας φάκελο του έργου, δεν υπάρχει το στέλεχος της ως 
άνω εγγυητικής επιστολής της Εμπορικής Τράπεζας καθώς και το στέλεχος της πρόσθετης 
εγγυητικής καλής εκτέλεσης. Επίσης δεν υπάρχουν έγγραφα αιτήματα της αναδόχου 
κοινοπραξίας για επιστροφή εγγυήσεων με την πρόοδο του έργου, καθώς και οι αντίστοιχες 
αποφάσεις επιστροφής τους. Από έγγραφα ερωτήματα προς την ALPHA BANK (διάδοχο της 
Εμπορικής Τράπεζας) και τις απαντήσεις που λάβαμε προκύπτει ότι δεν υφίστανται εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης υπέρ της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου σε ισχύ, ενώ δε 
διευκρινίστηκε αν εκδόθηκαν ποτέ τέτοιες εγγυητικές επιστολές υπέρ αυτής.  
 
Επειδή το έργο παραμένει σε εξέλιξη και εκκρεμεί η εξόφληση του 5ου αρνητικού λογαριασμού, 
το ποσό του οποίου δύναται να αναζητηθεί κατά πρώτον με ανάλογη κατάπτωση των 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου, η ΔΤΥ απεύθυνε προς την ανάδοχο 
κοινοπραξία το αρ. πρωτ. 15179/3-7-2017 έγγραφό της, με το οποίο της ζήτησε να παράσχει 
στοιχεία που όφειλε να διαθέτει σχετικά με τις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης του έργου 
, ως εξής: 
 «Σας γνωρίζουμε ότι στο φάκελο του εν θέματι έργου, που είστε ανάδοχος, και διατηρεί η 
υπηρεσία μας μετά από ανασύστασή του, δεν υπάρχει (ούτε πρωτότυπη ούτε αντίγραφο αυτής) 
η αρ. 2102300150/2010 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εμπορικής Τράπεζας 
Ελλάδος, ποσού 27.366,00€,  που φαίνεται να καταθέσατε στον πρώην Δήμο Γραβιάς κατά την 
υπογραφή του αρ. πρωτ. 983/30-10-2010 συμφωνητικού κατασκευής του έργου.  
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως άμεσα μας προσκομίσετε οποιοδήποτε στοιχείο 
κατέχετε σχετικό με την εγγυητική αυτή (αντίγραφο εγγυητικής, αντίγραφο της μερίδας σας στην 
τέως Εμπορική Τράπεζα και νυν Alpha Bank που να φαίνεται η έκδοσή της, βεβαίωση της 
τράπεζας για την σύστασή της) που να προκύπτει ο ακριβής χρόνος έκδοσής της και ο χρόνος 
ισχύος της. 
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 17 της διακήρυξη του έργου (αρ. πρωτ. 8/4-1-2010 του τέως 
Δήμου Γραβιάς) και με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669, όπως αυτός ίσχυε 
κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου, είχατε υποχρέωση να προσκομίσετε πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, αφού η έκπτωση που προσφέρατε στην δημοπρασία υπερέβαινε το 
12%, ποσού 191.561,16€. Παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε εγγράφως αν είχατε προβεί στην 
έκδοση τέτοιας εγγυητικής και προσκομίσετε σχετικά στοιχεία ως ανωτέρω». 
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Η ανάδοχος κοινοπραξία δεν ανταποκρίθηκε στο ως άνω έγγραφο αίτημα της υπηρεσίας μας, 
το προσέβαλε δε με την από 18-7-2017  ένσταση (επισυναπτόμενο έγγραφο), η οποία 
εξετάζεται με το παρόν. 

      
                 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
 
 

Το αρ. πρωτ. 15179/3-7-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας εστάλη στον ανάδοχο με Fax την 4-
7-2017. Η ένσταση επ΄ αυτού υποβλήθηκε την 18-7-2017 εμπρόθεσμα, δηλαδή εντός των 15 
ημερών που ορίζει το άρθρο 76 παρ. 1 του Ν.3669/08.  
 
Το ως άνω όμως έγγραφο της υπηρεσίας μας δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δεν συνδέεται 
δηλαδή με κάποια συγκεκριμένη έννομη συνέπεια σε βάρος του αναδόχου, αλλά απλώς του 
ζητούνται να παράσχει στοιχεία και πληροφορίες που όφειλε να γνωρίζει. Επομένως δεν 
πρόκειται περί βλαπτικής διοικητικής πράξης και ως εκ τούτου η ένσταση με την οποία 
προσβάλλεται πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
 
Αν παρόλα αυτά εξεταστεί επί της ουσίας, στους παρακάτω, προβαλλόμενους στην ένσταση, 
λόγους ακύρωσης του επίμαχου εγγράφου της υπηρεσίας μας: 
 
1. Ευθύνη της υπηρεσίας η φύλαξη της εγγυητικής επιστολής 
2. Ως προς τις πρόσθετες εγγυητικές επιστολές 
3. Επιφύλαξη για την ανόρθωση της ζημιάς της κοινοπραξίας 
 
η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι: 
Α)  Η υπογραφή της αριθ. Πρ. 983/30-3-2010 σύμβασης εκτέλεσης του έργου αποδεικνύει την 

κατάθεση της αριθ. 2102300150/2010 εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  της 
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, ποσού 27.366,00€, καθώς αν δεν είχε κατατεθεί δεν 
θα υπογραφόταν η σύμβαση. 

 
Β)  Κάθε λόγος σχετικά με τις πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης παρέλκει, εφόσον αυτές 

έπρεπε ήδη να έχουν επιστραφεί, μετά την παραλαβή του έργου με την αριθ. 137/15-12-
2010 απόφαση του ΔΣ Γραβιάς και ως εκ τούτου η απαίτηση της ΔΤΥ για ενημέρωση 
σχετικά με αυτές είναι άνευ αντικειμένου. 

 
Γ)  Δεν όφειλε να διαθέτει και δεν διαθέτει τα ζητούμενα στοιχεία αφού η ίδια  δεν συμμετείχε 

στη σχετική διαδικασία και την υποχρέωση έκδοσης και προσκόμισης των εγγυητικών 
επιστολών καλής εκτέλεσης είχε αναλάβει, με βάση τη μεταξύ τους εμπορική συμφωνία, ο 
υπεργολάβος της κ. Αθ. Μπίκας, από τον οποίο η ΔΥ όφειλε να τις έχει ζητήσει κατά το 
στάδιο συμβασιοποίησης του έργου. Επίσης ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει 
τις ζητούμενες σχετικές πληροφορίες καθόσον αυτές προκύπτουν ή έπρεπε να 
προκύπτουν από τον τηρούμενο φάκελο του έργου. 

 
Δ)  Την ευθύνη φύλαξης των εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν φέρει η ΔΥ, η οποία 

οφείλει να τις ανεύρει άλλως να τις αντικαταστήσει. Από την απώλειά τους υφίσταται ζημία 
καθώς είναι ωφελούμενη απ’ αυτές (μια και έχουν εκδοθεί υπέρ της και σε βάρος του 
υπεργολάβου της κ. Αθ. Μπίκα) και είχε κάθε συμφέρον να παραμένουν στο έργο και να 
την εξασφαλίζουν έναντι κάθε αξίωσης του εργοδότη, όπως για παράδειγμα την είσπραξη 
του αρνητικού λογαριασμού. Επιφυλάσσεται δε για την ανόρθωση της ζημίας της. 

 
        
Κατά την άποψη της υπηρεσίας μας οι ανωτέρω ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι,   γιατί: 
 
Α)  Από μόνη της η υπογραφή της αριθ. Πρ. 983/30-3-2010 σύμβασης εκτέλεσης του έργου, 

χωρίς την ύπαρξη οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, δεν αποδεικνύει de facto ότι η 
αναγραφόμενη σ’ αυτή αριθ. 2102300150/2010 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  της 
Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδας, ποσού 27.366,00€, είναι γνήσια και πράγματι 
κατατέθηκε, καθώς δεν αποκλείεται η περίπτωση παράνομης συμβασιοποίησης του έργου 
χωρίς την προσκόμιση των εγγυητικών επιστολών. 
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Β) Από τον ανασυσταθέντα φάκελο του έργου δεν προκύπτει παραλαβή του. Συγκεκριμένα δεν 

περιέχονται βεβαίωση περαίωσης, εγκεκριμένες τελικές επιμετρήσεις, απόφαση σύστασης 
επιτροπής παραλαβής, πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής  παραλαβής και εγκριτικές 
αποφάσεις των  πρωτοκόλλων παραλαβής του έργου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και 
το αρ.πρωτ. 263/27313/23-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας με το οποίο ενημερώνει την ΔΤΥ ότι από τα στοιχεία του φακέλου του 
έργου που τηρεί δεν υπάρχει απόφαση για σύσταση επιτροπής παραλαβής  του έργου και 
επομένως δεν έχει γίνει ούτε προσωρινή ούτε οριστική παραλαβή. 
Για την αρ. 137/15-12-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γραβιάς περί 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου, την οποία η ανάδοχος κ/ξία αναφέρει 
στη εξεταζόμενη ένστασή της και αντίγραφο της οποίας προσκόμισε στην από 8/8/2017 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Φωκίδας, η Δ.Ε. Γραβιάς 
στο αρ. πρωτ. 16563/20-7-2017 έγγραφό της απαντά ότι δεν υπάρχει, καθώς οι αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου Γραβιάς έτους 2010 σταματούν στην αριθ. 135/15-12-2010 
απόφαση. Επομένως δεν υφίσταται η απόφαση που επικαλείται η ανάδοχος (για το θέμα 
αυτό έχει ήδη ενημερωθεί ο κος Εισαγγελέας Πρωτοδικών Άμφισσας). 
 
 

 
Γ)  Η προσκόμιση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών είναι αποκλειστική ευθύνη του 

αναδόχου, οποιοσδήποτε και αν είναι ο εκδότης τους. Επομένως, είναι αυταποδείκτως 
αβάσιμος ο ισχυρισμός της αναδόχου ότι δεν συμμετείχε στην προσκόμισή τους. Αν δεν 
προσκομίστηκαν εγγυητικές επιστολές, υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος, γεγονός που δεν 
αναιρείται από τις τυχόν ευθύνες των λοιπών εμπλεκόμενων στην κατάρτιση και 
υπογραφή της σύμβασης του έργου. Συνεπώς, η ενιστάμενη όφειλε να γνωρίζει τα στοιχεία 
που της ζητήθηκαν με το επίμαχο έγγραφο και να τα προσκομίσει.  

 
Δ)  Ασφαλώς και είναι ευθύνη του Δήμου η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης 

που κατατέθηκαν για ένα έργο. Το ζητούμενο εν προκειμένω είναι αν οι επίμαχες 
εγγυητικές κατατέθηκαν με την υπογραφή της σύμβασης και αν στην περίπτωση αυτή 
επιστράφηκαν νόμιμα, εφόσον αυτές δεν βρίσκονται στο φάκελο του έργου. Εφόσον από 
τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει κατάθεση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών, 
κάθε ισχυρισμός της αναδόχου περί απώλειας των εγγυητικών επιστολών με υπαιτιότητα 
της υπηρεσίας μας είναι αβάσιμος και κάθε προβαλλόμενη αξίωση από μέρους της για την 
ανεύρεση ή αντικατάστασή τους με πόρους του Δήμου είναι απαράδεκτη όπως και η 
επίκληση του δικαιώματος της για ανόρθωση της ζημίας της. 
Είναι χαρακτηριστικό πως η ενιστάμενη ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει αν κατατέθηκαν 
εγγυητικές επιστολές ή ότι οι πρόσθετες εγγυήσεις θα έπρεπε να  έχουν επιστραφεί και  
ως εκ τούτου δεν ενδιαφέρει πλέον αν κατατέθηκαν ή όχι και στη συνέχεια, εντελώς 
αντιφατικά, διατείνεται  ότι οι εγγυητικές κατατέθηκαν και πρέπει να καλύψουν το ποσό του 
αρνητικού λογαριασμού.           
Είναι τέλος  απορίας άξια η σχετική αρνητική στάση της, όταν με τα ζητούμενα στοιχεία θα 
μπορούσε να αποδείξει τους ισχυρισμούς της περί κατάθεσης των εγγυητικών, να 
διασφαλίσει τη θέση της και νομίμως να προβάλει αξιώσεις για ανόρθωση της ζημίας της. 

 
 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
Εισηγούμαστε την απόρριψη και των τριών ως άνω  προβαλλόμενων λόγων και της 
παρούσας ένστασης στο σύνολό της.  
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11. 
 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. 
ΜΗΝΑ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. 239/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί 
επικαιροποίησης της απόφασης απευθείας ανάθεσης της μελέτης  
β) Η αρ. 118/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί δέσμευση 
και ψήφιση πιστώσεων της μελέτης   
γ) Η αρ. πρωτ. οικ. 18084/26-7-2016 σύμβαση ανάθεσης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. ΜΗΝΑ» 
 
ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. 

ΜΗΝΑ» 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
Α.Μ.: 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:  

ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
19/2017 
7.000,00 € (με ΦΠΑ)  
1.090.000,00 (με ΦΠΑ 24%) 

  
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: 

 
Αναστάσιος Γιακουμής  
Κυτεοπούλου 8 
33200 Ιτέα Φωκίδας 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 

ΣΑΤΑ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΑ 25-7412.014 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 Οι εργασίες της μελέτης του θέματος ανατέθηκαν από τον Δήμο Δελφών με την ‘γ’ 
σχετική σύμβαση στον μελετητή Αναστάσιο Γιακουμή, Πολιτικό Μηχανικό, κάτοχο πτυχίου 
μελετητή με Α.Μ. 25042, κατηγορίας 13 (Υδραυλικές μελέτες), Τάξης Α΄.  
            Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του θέματος, 
η οποία περιλαμβάνει την υδραυλική μελέτη του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού 
Αγίου Μηνά της Δ.Ε. Δεσφίνας και των συνοδών έργων.  
Ο συνολικός καθαρός χρόνος για την σύνταξη και υποβολή της μελέτης ορίστηκε σε εξήντα 
(60) ημέρες. Η μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.  
Με το αρ. πρωτ. 9996/25-5-2017 έγγραφο της ΔΤΥ ζητήθηκαν διορθώσεις της μελέτης και 
προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων τα οποία κατατέθηκαν με το αρ. 15699/10-7-2017 έγγραφο 
του μελετητή.  
              Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.090.000,00 ευρώ και αναλύεται 
ακολούθως: εργασίες 633.568,80ευρώ, ΓΕ&ΟΕ (18%) 114.042,38 ευρώ, απρόβλεπτα (15%) 
112.141,68 ευρώ, αναθεωρήσεις 19.279,39 ευρώ και ΦΠΑ (24%) 210.967,74 ευρώ.  

Αφού ελέγχθηκε, η μελέτη του θέματος υποβάλλεται θεωρημένη για παραλαβή. Η 
παρούσα μελέτη έχει προσαρμοστεί στις συμβατικές υποχρεώσεις και περιλαμβάνει τα 
προβλεπόμενα στοιχεία για τη σύνταξη και υποβολή της. Με την έγκριση της ολοκληρώνεται το 
φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και  
  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

 Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΑΓ. 
ΜΗΝΑ» με αριθμ. μελέτης 19/2017  προϋπολογισμού 1.090.000,00.ευρώ (με ΦΠΑ 24%). 
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12. 
 Έγκριση 3ου  (Τελικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ) Β' ΦΑΣΗ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
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13. 
 Έγκριση και  παραλαβή της υπ’ αριθμ. 18/2017 (1η επικαιροποίηση της 6/2017) μελέτης 
του έργου με τίτλο «Τσιμεντόστρωση οδικής πρόσβασης προς Άγιο Μηνά»  και τρόπου 
υλοποίησης αυτού.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Η υπ’ αριθμ. 157/17 (ΑΔΑ:ΩΨΜΘΩ9Θ-ΞΑΜ) Απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης και 
παραλαβής της υπ’ αριθμ. 6/17 μελέτης 
2. Η Αριθ. ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση περι «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017) 
 

Με την ανωτέρω –1- σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
έγινε έγκριση και παραλαβή της υπ’ αριθμ. 6/17 μελέτης με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ» προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ. 

Μετά την δημοσίευση του –2- σχετικής Υπουργικής Απόφασης, 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, 
Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, ΣΑΥ, ΦΑΥ και ΤΕΥΔ) που απαιτούνται με το Ν. 4412/16, χωρίς να γίνεται 
μεταβολή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου. 
 Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40.000,00€ (με ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότησή 
του προέρχεται από ΑΠΕ 2016-ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, με εγγεγραμμένη πίστωση 40.000,00€ 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών για το έτος 2017, με  Κωδικό Αριθμό 30-7323.019. 
   
                             Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα: 
 
1. Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ», προϋπολογισμού 40.000,00€, με Α.Μ. 18/2017 (1η επικαιροποίηση 6/2017), 
καθώς και  
 
2.  Την υλοποίηση του έργου : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ 
ΜΗΝΑ». Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το έργο δύναται να υλοποιηθεί με την διαδικασία του 
συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το αρ. 117 του Ν. 4412/2016. 
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14. 
Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ (MIS 5001154).  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ.: α) Η 16 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του θέματος από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. 
Φωκίδας (απόσπασμα 4/2017 Πρακτικού, Θέμα 1ο), 
β) Τα από 31-07-2017 εγκεκριμένα σχέδια από την ανάδοχο σύμπραξη της μελέτης σχετικά με την 
πρόταση τροποποίησης της εξωτερικής οδοποιίας , ράμπας πρόσβασης και γενικής διάταξης κτιριακών 
έργων, 
γ) Η από 23-06-2017 σύμφωνη γνώμη της αναδόχου σύμπραξης της μελέτης σχετικά με την πρόταση 
τροποποίησης της εξωτερικής οδοποιίας και ράμπας πρόσβασης που έλαβε αρ.πρωτ. 14680/27-06-
2017, 
 
  Έχοντας υπ’όψιν: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν4412/2016 και ειδικότερα του άρ.376 παρ.2 αυτού σύμφωνα με το οποίο: 
«Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων της παρ.1, οι οποίες έχουν ξεκινήσει πριν από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με το καθεστώς που ίσχυε κατά το 
χρόνο έναρξής τους, με την επιφύλαξη της παρ.8 του άρθρου 379…», 
2. Τις διατάξεις του Ν3316/2005 και ειδικότερα του άρ.31 παρ.5 αυτού σύμφωνα με το οποίο: 
«Επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη 
διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που  υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις. Προς τούτο υποβάλλεται πρόταση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου 
προς την  Προϊσταμένη Αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού 
συμβουλίου κατασκευών.», 
3. Την υπ’ αριθμ. 3099/19.06.2015 (ΑΔΑ: ΩΛΕΥ7ΛΗ-ΓΣΕ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας με την οποία έγινε η 1η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα "Περιβάλλον - 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013". 
Η Πράξη αρχικά συγχρηματοδοτούνταν από το Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013", 
4. Την υπ’ αριθμ. 15147/09.12.2016 (ΑΔΑ: ΩΨ054653Ο7-14Ω) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με την οποία έγινε η ένταξη της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ.) Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» στο Πρόγραμμα Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 
5. Τον επικαιροποιημένο προϋπολογισμό της μελέτης του έργου (Αριθμ. Μελέτης: 3η 
Επικαιροποίηση της 39/2012) που ανέρχεται σε 11.630.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%), 
5. Τη δημοπρασία του έργου που έγινε στις 18-02-2014 και την υπ’ αριθμ. 170/2014 (ΑΔΑ: 
ΩΗΦ6Ω9Θ-95Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην «Κ/ξια ΜΥΒΑ Α.Ε. – SICAP ΑΤΕ» με 
ποσοστό έκπτωσης 31,43%, 
6. Την εργολαβική σύμβαση  κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Δελφών και της ανάδοχης 
κοινοπραξίας που υπεγράφη που έλαβε αριθμ. πρωτ. 15397/19-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΑΚΝΩ9Θ-ΔΡΚ, 
ΑΔΑΜ: 15SYMV002863911 2015-06-22), 
7. Την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» (Κύριος του Έργου) και του Δήμου Δελφών (Φορέας Υλοποίησης) που υπεγράφη 
και έλαβε αριθμ. πρωτ. 6785/19-03-2015 (ΑΔΑ: ΒΧ86Ω9Θ-ΘΨ5), 
8. Την υπ’αρ.πρωτ. 5323/234402/13-11-2012 (ΑΔΑ:Β4Σ9ΟΡ10-ΚΑ4) απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας, 
9. Την υπ’αρ.πρωτ. 5706/262638/16-12-2014 (ΑΔΑ:7177ΟΡ10-Σ0Λ) τροποποίηση της 
προαναφερόμενης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. 
Στερεάς Ελλάδας λόγω προσθήκης σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), 
10. Τη 16/2016 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του θέματος από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. 
Φωκίδας (απόσπασμα 2/2016 Πρακτικού, Θέμα 6ο), 
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11. Την 407/2016 (ΑΔΑ: 797ΗΩ9Θ-ΠΨΠ) Απόφαση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του 
θέματος από το Δ.Σ. Δ.Δελφών, 
12. Την υπ’αρ. 236/2017, ΑΔΑ: 6ΘΓ1Ω9Θ-ΒΙ5 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Δελφών παράτασης προθεσμίας 
έως τις 28-09-2017 για την κατασκευή και έως τις 27-03-2017 για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου 
του θέματος, 

 
σας παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
 

Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 

εγκεκριμένης μελέτης και είναι το ακόλουθο:  
Η λεκάνη – «ενεργός χώρος» της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Φωκίδας βρίσκεται στο βόρειο- 
βορειοδυτικό τμήμα του γηπέδου. Καταλαμβάνει έκταση 24.144 m2, ενώ μαζί με την περιμετρική ζώνη 
έχει έκταση 26.649m2. Ακριβώς δίπλα και ανατολικά από την λεκάνη της Α’ Φάσης, θα κατασκευαστεί 
μελλοντικά η Β’ Φάση του Χ.Υ.Τ.Υ.. Η λεκάνη της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Υ. Ν. Φωκίδας χωρίζεται 
επιμέρους σε δύο κύτταρα. Επιπλέον, εντός της λεκάνης, κατασκευάζεται και κεκλιμένος αναβαθμός, 
με τον οποίο πετυχαίνεται υδραυλικός διαχωρισμός. Το πρώτο κύτταρο είναι αυτό που βρίσκεται στο 
ανατολικό τμήμα της λεκάνης, ανάντη από το εσωτερικό ανάχωμα, ενώ το δεύτερο κύτταρο είναι αυτό 
που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα και περιλαμβάνει το χαμηλότερο σημείο της συνολικής λεκάνης.  

Στο εσωτερικό της λεκάνης του Χ.Υ.Τ.Υ. κατασκευάζονται τα σημαντικότερα έργα υποδομής, η 

στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρανών και τα έργα συλλογής των παραγόμενων στραγγιδίων. 

Αρχικά γίνεται η σύνδεση του γηπέδου με το οδικό δίκτυο μέσω της κατασκευής της εξωτερικής 

οδοποιίας. Η είσοδος γίνεται από την πύλη εισόδου η οποία βρίσκεται στα νότια του χώρου. Από την 

πύλη ξεκινά η εσωτερική οδοποιία, ως συνέχεια της εξωτερικής. 

Αμέσως μετά την πύλη εισόδου, ξεκινά η εσωτερική οδοποιία. Διέρχεται παράπλευρα από 

τον χώρο αναμονής απορριμματοφόρων, τον οικίσκο ελέγχου, τη γεφυροπλάστιγγα, τον χώρο 

στάθμευσης Ι.Χ., το κτίριο διοίκησης, χώρους πρασίνου, το χώρο δειγματοληψίας, τον χώρο απόθεσης 

ελαστικών, τον χώρο προσωρινής απόθεσης επικινδύνων, τον χώρο απόθεσης αδρανών, το σύστημα 

έκπλυσης τροχών, το κτίριο ενέργειας και τον χώρο της μονάδας επεξεργασίας στερεών 

απορριμμάτων. Στη συνέχεια η εσωτερική οδοποιία διακλαδίζεται. Ο κύριος κλάδος συνεχίζει 

ευθύγραμμα προς τη λεκάνη της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Υ., ενώ προς τα δεξιά κινείται κλάδος που οδηγεί 

προς τον χώρο όπου θα κατασκευαστούν το συνεργείο συντήρησης οχημάτων - γκαράζ - αποθήκη 

υλικών, η αποθήκη υγρών καυσίμων, ο πυρσός καύσης βιοαερίου και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

στραγγισμάτων. Στη συνέχεια η εσωτερική οδοποιία διακλαδίζεται και πάλι, αυτήν την φορά προς τα 

αριστερά και οδηγεί προς τη δεξαμενή συλλογής στραγγισμάτων της Α’ Φάσης του Χ.Υ.Τ.Υ. Ο κύριος 

κλάδος της εσωτερικής οδοποιίας κινείται παράλληλα και στο ίδιο υψόμετρο με το δυτικό και το βόρειο 

τμήμα της λεκάνης, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο πρόσβαση σε αυτήν. Η απόληξη της οδού 

γίνεται στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, έτσι ώστε όταν κατασκευαστεί η Β’ Φάση να συνεχιστεί η 

οδοποιία που θα την εξυπηρετεί. Επίσης, στο χώρο όπου θα κατασκευαστεί μελλοντικά η Β’ Φάση 

τοποθετείται δανειοθάλαμος γαιώδους υλικού για την κάλυψη των αναγκών σε χώμα για την ημερήσια 

χωματοκάλυψη των απορριμμάτων αλλά και για την πυρόσβεση. Επιπλέον, περιμετρικά του ενεργού 

Χ.Υ.Τ.Υ. αλλά και σε επίκαιρες θέσεις εντός του οικοπέδου κατασκευάζονται αντιπλημμυρικές τάφροι 

για τη συλλογή και απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων εκτός του χώρου. Επίσης τάφροι ομβρίων 

κατασκευάζονται και παράλληλα με την εσωτερική οδοποιία, όπου απαιτείται. 

Περιμετρικά του οικοπέδου κατασκευάζεται περίφραξη. Παράλληλα με την περίφραξη έχει 

διαμορφωθεί μία ζώνη πυροπροστασίας, αποψιλωμένη από βλάστηση, η οποία φτάνει τα 8m πλάτος. 

Επίσης, κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας υπάρχει δίκτυο εξωτερικού φωτισμού. Περιμετρικά του 

χώρου, αλλά και περιμετρικά των έργων που θα κατασκευαστούν, προβλέπεται φύτευση με θάμνους 

και δένδρα ώστε να εξασφαλίζεται οπτική απομόνωση του χώρου. Τέλος, ανάντη και κατάντη του 

ενεργού χώρου κατασκευάζονται γεωτρήσεις για την περιβαλλοντική παρακολούθηση του έργου. 

Για τους λόγους που αναπτύσσονται εκτενώς στην υπ’αρ.πρωτ. 21393/07-09-2016 

εισήγηση τροποποίησης της μελέτης του θέματος της υπηρεσίας μας προς το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας, 

εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση της μελέτης του θέματος  σχετικά με: 

α) τη χάραξη της εσωτερικής οδοποιίας λόγω της υφιστάμενης χωροθέτησης του ΣΜΑ και    

β) τη χωροθέτηση των ΕΕΣ, μιας και με την τροποποίηση της εσωτερικής οδοποιίας, 

μειωνόταν η επιφάνεια ανάπτυξης αυτών. 
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(Υπ’αρ. 16/2016 Απόφαση έγκρισης τροποποίησης από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (απόσπασμα 

2/2016 Πρακτικού, Θέμα 6ο) και υπ’αρ. 407/2016 (ΑΔΑ: 797ΗΩ9Θ-ΠΨΠ) Απόφαση του Δ.Σ. 

Δ.Δελφών). 

 

Β. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1) Διαφοροποίηση  υψομέτρου ερυθράς και στρώσεων οδοστρωσίας εξωτερικής οδοποιίας. 
 
Στο έργο περιλαμβάνεται η βελτίωση της υφιστάμενης χωμάτινης οδού πρόσβασης στο χώρο του 
έργου, τόσο μηκοτομικά όσο και οριζοντιογραφικά.  Ειδικότερα, στη μελέτη του έργου για την ανωτέρω 
εξωτερική οδοποιία προβλέπονται:   
- εκσκαφές γαιώδεις - ημιβραχώδεις  σε βάθος μεταβαλλόμενο από 0,3 m έως 2,2 m,   
- επιχώσεις  όπου απαιτείται,  
- κατασκευή δύο στρώσεων υπόβασης συνολικού πάχους 0,20 m, δύο στρώσεων βάσης  συνολικού 
πάχους 0,20 μια ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 m και μίας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
πάχους 0,05 m. 
O συνολικός προϋπολογισμός των χωματουργικών έργων, μη συμπεριλαμβανομένων των 
χωματουργικών έργων διαμόρφωσης βραχοπαγίδων  στα πρανή, ανέρχεται σε:               

 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (ΑΤ1)  15.691 m3 x 0.62 €/m3 = 9.728,40 

€  

 Επιχώσεις (ΑΤ18): 728 m3 x 0.90€/m3 = 655,20 €, 

δηλαδή συνολικά και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΕΟ σε 12.252,70 € 
Kατά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος, διαπιστώθηκε ότι το έδαφος 
είναι βραχώδες  σε ποσοστό άνω του 95% με αποτέλεσμα να απαιτούνται πλέον εργασίες σε έδαφος 
βραχώδες και να τυγχάνουν εφαρμογής τα συμβατικά άρθρα ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4 (Γενικές εκσκαφές σε 
έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών) & ΑΤ5 (γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς τη χρήση εκρηκτικών). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός των έργων κατά 
προσέγγιση, λαμβάνοντας ως τιμή μονάδας τη μέση τιμή των ανωτέρω άρθρων  να διαμορφώνεται  σε: 

 Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες 

 15.691 m3 x 5,34 €/m3 = 83.789,94 €  

 Επιχώσεις (ΑΤ18): 728 m3 x 0.90 €/m3 = 655,20 €, 

δηλαδή συνολικά και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ σε 100.418,40 €.  
 

Επειδή η ανωτέρω δαπάνη είναι πολλαπλάσια της προβλεπόμενης, προτείνεται η  
μετατόπιση του υψομέτρου ερυθράς, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
εξωτερικής οδοποιίας, μιας και πλέον το υπόβαθρο είναι κατ΄εξοχήν βραχώδες και όχι γαιώδες όπως 
αρχικά είχε εκτιμηθεί στην εγκεκριμένη μελέτη, ώστε αυτή να διαμορφωθεί περίπου στο επίπεδο της 
υφιστάμενης οδοποιίας με επαγόμενη μείωση της ποσότητας των βραχωδών εκσκαφών για τη 
διαμόρφωση του καταστρώματος της οδού, καθώς το μέσο απαιτούμενο βάθος εκσκαφής προκύπτει 
πλέον 0,40m.  
 Περαιτέρω δε και επειδή η οδοστρωσία γίνεται επί βραχώδους ορύγματος έγινε 
επανυπολογισμός του πάχους οδοστρώματος. Η εφαρμογή της μεθόδου ΑΑSHO στην οποία 
λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους έδρασης (που είναι βραχώδες σε 
ποσοστό άνω του 95%), των υλικών βάσης (θραυστό υλικό),  τις κυκλοφοριακές και τις τοπικές 
συνθήκες, οδηγεί σε πάχος στρώσης βάσης 10cm έναντι των 20cm που προβλέπονται στη μελέτη του 
έργου.  Έτσι, προτείνεται  η τροποποίηση των στρώσεων της οδοστρωσίας ως προς το πάχος της 
στρώσης βάσης από 20cm σε 10 cm σε  συμφωνία με τους κανονισμούς περί στρώσεων οδοστρωσίας 
και τα λειτουργικά στοιχεία του έργου. 
 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση  της εξωτερικής οδοποιίας ως προς τα υψομετρικά 
της στοιχεία και το πάχος της στρώσης βάσης:  
- δε μεταβάλλεται η οριζοντιογραφική χάραξη της οδού η οποία παραμένει εντός του προβλεπόμενου 
ορίου απαλλοτρίωσης,  
- δε μεταβάλλεται η κατά μήκος κλίση της οδοποιίας η οποία είναι ταυτόσημη με την προβλεπόμενη στη 
μελέτη, 
- επιτυγχάνεται ομαλή συναρμογή με την εθνική οδό και την είσοδο των εγκαταστάσεων, 
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- ελαχιστοποιούνται οι επεμβάσεις στο ανατολικό όριο και  οι απαιτήσεις πρόσθετων έργων για 
πρόληψη καταπτώσεων, 
- επιτυγχάνεται οικονομία στην κατασκευή χωρίς μεταβολή των λειτουργικών/ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της οδού.  

Από τις ανωτέρω τροποποιήσεις επέρχεται μείωση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
οδοστρωσίας.  
  Με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο προϋπολογισμός των έργων κατά προσέγγιση, 
λαμβάνοντας ως τιμή μονάδας τη μέση τιμή των συμβατικών άρθρων, διαμορφώνεται  σε: 

 Εκσκαφή σε έδαφος βραχώδες: 

 (1.230,00 Χ 0,40 Χ 6,00) m3 x 5,34 €/m3 = 15.763,68 €, 
   Επιχώσεις: 728 m3 x 0.90 €/m3 = 655,20 €, 

Μείωση λόγω στρώσης βάσης:   
-(1.230,00 Χ 6,00) m2 x 1,05 €/m2 =-7.749,00 €, 

δηλαδή συνολικά και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ σε 10.230,46 €.  
 Οι ανωτέρω υπολογισμοί είναι σε αντιστοιχία με την προμέτρηση της εγκεκριμένης μελέτης. 
 
2) Διαφοροποίηση ράμπας πρόσβασης στον πυθμένα της λεκάνης ταφής. 
 

Στη μελέτη του έργου προβλέπεται  η κατασκευή, κατά μήκος του νότιου ορίου του 
πυθμένα του κυττάρου Β και υπεράνω της στεγανοποιητικής στρώσης,  ράμπας πρόσβασης στον 
πυθμένα του Α΄ κυττάρου μήκους 95 m περίπου και κλίσης μεταβαλλόμενης από 1,39 έως 9,70%.  
Κατά την κατασκευή της λεκάνης ταφής και για κατασκευαστικούς λόγους διαμορφώθηκε ράμπα 
πρόσβασης των μηχανημάτων έργων στο ανάντη πρανές του κυττάρου Α. Επειδή η ανωτέρω ράμπα 
είναι ίδιου μήκους περίπου με την προβλεπόμενη και παρουσιάζει μικρότερη κλίση, προτείνεται, αφού 
επενδυθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη μελέτη, να διατηρηθεί  και κατά τη λειτουργία του έργου 
ως ράμπα πρόσβασης στον πυθμένα του κυττάρου. 
 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση βελτιώνονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
οδού πρόσβασης στον πυθμένα του κυττάρου καθώς η κλίση της διαμορφώνεται πλέον σε 7,1% έναντι 
9-12% της μελέτης, χωρίς να μεταβάλλεται η χωρητικότητα της λεκάνης. Ειδικότερα, με την 
αντικατάσταση της στρώσης αποστράγγισης πάχους 0,5 m στο νοτιοδυτικό πρανές επιφάνειας 
περίπου 1450 m2 από γεωσυνθετικό στραγγιστήριο,  διατίθεται επιπλέον ωφέλιμος όγκος περίπου  730 
m3. Ο αντίστοιχος πρόσθετος όγκος  που καταλαμβάνεται από τη  ράμπα  εισόδου  ανέρχεται σε  
550m3, πρακτικά δηλαδή η χωρητικότητα της λεκάνης παραμένει  αμετάβλητη. 

Από την ανωτέρω τροποποίηση δε μεταβάλλεται το οικονομικό αντικείμενο του έργου. 
 
3) Αναδιάταξη έργων κομποστοποίησης και ΕΕΣ 
 

Στα επίπεδα κατασκευής των έργων  κομποστοποίησης (περιοχή Β) και εγκατάστασης 
επεξεργασίας στραγγιδίων  (περιοχή Γ) έγινε περαιτέρω γεωτεχνική έρευνα προκειμένου να 
διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θεμελίωσης των έργων. 
Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι υπάρχουν τεχνητές επιχώσεις το πάχος των οποίων είναι 3 έως και 
16 m  στη περιοχή των έργων κομποστοποίησης (περιοχή Β) και 0 έως και 16 m  στη περιοχή της ΕΕΣ 
(περιοχή Γ) και από την πρώτη εκτίμηση αυτής, προκύπτει η αναγκαιότητα βελτίωσης των 
χαρακτηριστικών του εδάφους θεμελίωσης. 
Ο τελικός τρόπος που θα αποδεχτεί και θα εγκρίνει η υπηρεσία για τυχόν τροποποιήσεις της 
θεμελίωσης, θα αντιμετωπισθεί, αν απαιτηθεί, σε επόμενο στάδιο, μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Τα 
ανωτέρω στοιχεία προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής του έργου, δεν ήταν πλήρως γνωστά κατά την 
εκπόνηση της μελέτης, ούτε θα μπορούσαν να προβλεφθούν λόγω της μεγάλης διακύμανσης του 
βάθους των επιχώσεων και ως εκ τούτου δεν είχαν ληφθεί υπόψη στους αρχικούς υπολογισμούς. Στην 
αρχική μελέτη, συμβατική υποχρέωση των μελετητών ήταν η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης 
εκτελώντας τρεις γεωτρήσεις στο χώρο του κυττάρου, που είναι το κύριο αντικείμενο του έργου, 
προκειμένου να προταθεί ο τρόπος στεγανοποίησης της λεκάνης υποδοχής των απορριμμάτων, με 
απώτερο στόχο τη μη αστοχία αυτής και την επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα. 
 

Επειδή στις ανωτέρω περιοχές θα κατασκευαστούν έργα με σημαντικό φορτίο, όπως 
η δεξαμενή επεξεργασίας των στραγγιδίων όγκου περίπου 4000 m3 καθώς και τα κτίρια - υπόστεγα 
των έργων κομποστοποίησης, απαιτείται αφενός η αναδιάταξη των έργων αυτών ώστε να εδράζονται 
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κατά το δυνατό σε έδαφος με καλύτερα χαρακτηριστικά και αφετέρου να είναι ευκολότερη η βελτίωση 
των χαρακτηριστικών του εδάφους όπου απαιτηθεί.  
Έτσι, προτείνεται η τροποποίηση της μελέτης: 
α) ως προς τη χωροθέτηση των έργων επεξεργασίας στραγγιδίων εντός του προβλεπόμενου επιπέδου 
έργων ΕΕΣ. Ειδικότερα, προτείνεται η αναδιάταξη των επιμέρους μονάδων ώστε η  κατασκευή των 
δεξαμενών επεξεργασίας στραγγιδίων να γίνει βορειότερα όπου διαπιστώθηκαν  μικρότερης έκτασης 
επιχωματώσεις και η κατασκευή του κτιρίου συνεργείου, της δεξαμενής ύδρευσης και της αποθήκης 
καυσίμων να γίνει νοτιότερα,  χωρίς οποιαδήποτε άλλη μεταβολή ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά 
των επιμέρους μονάδων.  
β) ως προς τη διάταξη και χωροθέτηση των επιμέρους έργων της μονάδας κομποστοποίησης  εντός 
του προβλεπόμενου για αυτά  επιπέδου. 
Συγκεκριμένα προτείνεται σε ό,τι αφορά τα έργα κομποστοποίησης: 
-  η αναδιάταξη και κατασκευή τους επί το πλείστον στο βόρειο τμήμα του επιπέδου όπου ευρέθηκαν 
επιχώματα σχετικά μικρότερου ύψους. 
  

Η νέα διάταξη τροποποιεί εν μέρει τη γεωμετρία των επιμέρους εγκαταστάσεων χωρίς 
όμως οποιαδήποτε μεταβολή στις επιφάνειες ή στους όγκους αυτών ή και στη λειτουργικότητα των 
έργων και είναι σε συμφωνία με τις απαιτήσεις εγκατάστασης του σχετικού ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού. 

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της διάταξης των έργων δε μεταβάλλεται το 
οικονομικό αντικείμενο του έργου με τις παρούσες προτεινόμενες τροποποιήσεις. Οποιεσδήποτε 
μεταβολές εργασιών προκύψουν λόγω τις αναδιάταξης των κτιριακών έργων, θα ενσωματωθούν σε 
επόμενο ΑΠΕ. 

 

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 

Η προτεινόμενη τροποποίηση οφείλεται σε «…λόγους που  υπαγορεύονται από 

απρόβλεπτες περιστάσεις» σύμφωνα με το άρ.31 παρ.5 του Ν3316/2005.    

Η προτεινόμενη μελέτη τροποποίησης είναι σε επίπεδο αντίστοιχο με της αρχικής 

μελέτης.  
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της 

αρχικής σύμβασης, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με το άρ.57 του Ν3669/2008. 

Από τις προμετρήσεις των προτεινόμενων αλλαγών δεν προκύπτει αύξηση του 
συμβατικού προϋπολογισμού. 

Μετά την έγκριση τροποποίησης της μελέτης, θα ακολουθήσει ενημέρωση του φακέλου 
των περιβαλλοντικών όρων. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 
την έγκριση της τροποποίησης της εξωτερικής οδοποιίας και της ράμπας πρόσβασης, καθώς και της 
χωροθέτησης των ΕΕΣ και των έργων κομποστοποίησης του έργου του θέματος. 
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15. 
Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ, Α.Μ. 16/2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αριθμ. 449/2016 (ΑΔΑ: 77ΔΨΩ9Θ-ΞΒΖ) Απόφαση Δ.Σ. Δ.Δελφών περί έγκρισης και 
παραλαβής της υπ’αριθμ. 04/2016 μελέτης, 
β) Η υπ’αριθμ. 164/2017 (ΑΔΑ: ΨΨ5ΛΩ9Θ-09Ν) Απόφαση Δ.Σ. Δ.Δελφών περί έγκρισης και 
παραλαβής της υπ’αριθμ. 10/2017 μελέτης, 
γ) Ο Ν4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών, Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ, 
δ) Ο από 19-05-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 
δημόσιες συμβάσεις έργων. 
 
 Με την ‘α’ σχετική Απόφαση, έγινε έγκριση της μελέτης του θέματος. 
Με τη ‘β’ σχετική Απόφαση, εγκρίθηκε στις 22-05-2017 η 1η επικαιροποίηση της μελέτης του θέματος, 
λόγω του Ν4412/2016 (‘γ’ σχετικό) και συμπλήρωσης ΓΕ&ΟΕ 18%. 
Μετά την έκδοση του ‘δ’ σχετικού Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων, απαιτείται η παρούσα 2η 
επικαιροποίηση, προκειμένου να προσαρμοστεί στα ισχύοντα τιμολόγια εργασιών. 
Με την παρούσα επικαιροποίηση δεν αλλάζει το τεχνικό αντικείμενο του έργου, ενώ το οικονομικό 
αντικείμενο μειώνεται κατά 2,00 € (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%).  
  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα: 

1. Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Επισκευή ζημιών σε τμήματα 

αρδευτικών τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστελλίων», Α.Μ. 16/2017, προϋπολογισμού 
13.964,00 €, με Α.Μ. 16/2017, καθώς και 

 

2. Την υλοποίηση του έργου: «Επισκευή ζημιών σε τμήματα  αρδευτικών 

τσιμενταυλάκων ΤΚ Καστελλίων». Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το έργο δύναται να 
υλοποιηθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρ.117 του Ν 4412/2016.    
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16. 
Έγκριση και παραλαβή μελέτης και έγκριση τρόπου υλοποίησης του έργου 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, Α.Μ. 17/2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αριθμ. 159/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΛΑΩ9Θ-Ω5Λ) Απόφαση Δ.Σ. Δ.Δελφών περί έγκρισης και 
παραλαβής της υπ’αριθμ. 04/2017 μελέτης, 
β) Ο από 19-05-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για 
δημόσιες συμβάσεις έργων. 
 
 Με την ‘α’ σχετική Απόφαση, έγινε έγκριση της μελέτης του θέματος. 
 Μετά την έκδοση του ‘β’ σχετικού Κανονισμού Περιγραφικών Τιμολογίων, απαιτείται η 
παρούσα 1η επικαιροποίηση, προκειμένου να προσαρμοστεί στα ισχύοντα τιμολόγια εργασιών. 
 Έχει ληφθεί η υπ’αρ.πρωτ. 91604/164 σχετ. 91907/175,118212/217/08-06-2017 Απαλλαγή 
από περιβαλλοντική αδειοδότηση του έρηου, από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της 
ΠΕ Φωκίδας. 
 Με την παρούσα επικαιροποίηση δεν αλλάζει το τεχνικό αντικείμενο του έργου, ενώ το 
οικονομικό αντικείμενο αυξάνεται κατά 1.857,15 € (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15% και ΦΠΑ 24%).  
  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα: 

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

συντήρηση δρόμου και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Σερνικακίου», προϋπολογισμού 

23.902,15 €, με Α.Μ. 17/2017, καθώς και 
 

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

δρόμου και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Σερνικακίου». Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι το 

έργο δύναται να υλοποιηθεί με διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρ.117 
του Ν 4412/2016.    
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17. 
Έγκριση προσωρινής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ.  
(Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
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18.  
Επικαιροποίηση της αριθ. 273/2014 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Εκλογή (2) δημ. 
συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007».  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
………………………………………………………. 

……    «Εκλογή (2) δημ. συμβούλων της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη 

σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις 

διατάξεις του Ν.3584/2007» 
                                ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      273 /22.9.2014 
 Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο κ. Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών 
Υπηρεσιών, είπε τα εξής: 

---   Έχοντας υπόψη: 
- τον Ν. 3852/2010 με το οποίο ορίζει ότι η Εκτελεστική Επιτροπή είναι ένα από τα 
συλλογικά όργανα των δήμων, που θεσμοθετήθηκαν με τον ανωτέρω νόμο. Η σύσταση και 
η λειτουργία της ρυθμίζεται αποκλειστικά από τα άρθρα 62 & 63 ανωτέρω νόμου ως εξής: 
«1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχους συνιστάται 
εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική 
επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του Δήμου και παρακολουθεί 
την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος 
δράσης. 
2.  Πρόεδρος  της  εκτελεστικής  επιτροπής  είναι  ο  Δήμαρχος.  Στις  συνεδριάσεις καλείται 
ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που 
την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο. 
3. Υπάλληλος του Δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής 
επιτροπής» 
 
Στη συνέχεια και με τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 4 του Ν. 3979/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από τις όμοιες του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/11, ορίστηκε ότι: «Όπου 
στις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α' 143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή,  στο  εξής  
νοείται  η  Εκτελεστική Επιτροπή.  Όταν  επιλαμβάνεται  η Εκτελεστική Επιτροπή, κατά τις 
διατάξεις του ανωτέρω νόμου, συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) 
δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή." 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ΄ αριθμ. 47472/5-12-2011 έγγραφο με 
θέμα  «Σύσταση  και  λειτουργία  Εκτελεστικής  Επιτροπής  κατά  τις  διατάξεις  του άρθρου 
45, παρ. 4 του Ν. 3979/2011» στο οποίο αναφέρονται τα  εξής:  «Η Εκτελεστική Επιτροπή 
ως συλλογικό όργανο διοίκησης του Δήμου διέπεται, αναφορικά με τη σύσταση και τη 
λειτουργία της, από το ρυθμιστικό πλαίσιο του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010». Ειδικότερα, 

όμως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007 – Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων-
, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγουν 
δύο δημοτικούς συμβούλους μεταξύ των μελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, 
ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο της 
θητείας των δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας του δημοτικού 
συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του 
Ν.3852/2010,  όπως  αυτές  ισχύουν  για  τα  λοιπά συλλογικά  όργανα  διοίκησης  του 
Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.» 
 

Εισηγούμαι 
 το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων από όλες τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας (και αναπληρωτών αυτών ) για μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

με μυστική ψηφοφορία. Για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειμένου να εκλεγούν 
με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να 
διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο». 
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Στη συνέχεια ο κ. Ιωσηφίδης είπε τα εξής: 

Επειδή εμείς διαφωνούμε τόσο στην εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής που 
εκφράζεται στα στενά πλαίσια του ΄Καλλικράτη΄ όσο  και στα γνωστά επιχειρησιακά σχέδια 
του Δήμου (που θα αναφερθούμε εκτενώς στο μέλλον όταν χρειαστεί), δεν θα συμμετέχουμε. 

Για ζητήματα που έχουν να κάνουν με πειθαρχικές παρεμβάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής, εμείς θα τις εξετάζουμε και ανάλογα των περιπτώσεων , θα τις φέρνουμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο 

Κατόπιν των ανωτέρω προτάθηκαν και εκλέχτηκαν από την μείζονα μειοψηφία οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Αθανάσιος Μανανάς και Αριστείδης Παπαλάιος. 
 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
Οι Δ.Σ.: Π.Κασούτσα, Π.Μέγκος, Ε.Γκούνη και Γ.Ιωσηφίδης δήλωσαν «παρόντες». 
Λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 5 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ). 

 
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Παπαϊωάννου και έχοντας υπόψη του την 
προαναφερόμενη νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
                                     Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία 
 Εκλέγει, με 27 ψήφους υπέρ και 4 κατά, τους  κ.κ. Αθανάσιο Μανανά και Αριστείδη 
Παπαλάιο δημοτικούς Συμβούλους της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στη σύνθεση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν.3584/2007. 
……………………………………………………………….. 
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19. 
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
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20. 
Ορισμός μελών για τη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Με το αριθ. πρωτ. 2551/03.08.2017 έγγραφο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. , μας ζητείται ο 
ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου μας στη Γενική Συνέλευση του φορέα που θα πραγματοποιηθεί 
στις 06/09/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στην Αλίαρτο, Λ. Αθηνών –Κεντρική Πλατεία 
Αλιάρτου (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) με θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των 
οικονομικών καταστάσεων της δεύτερης  εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016, όπως 
επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσης. 

2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 
31.12.2016 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

3. Υποβολή και έγκριση του διοικητικού – οικονομικού απολογισμού και επικύρωση του ετήσιου 
κόστους διαχείρισης 2016. 

4. Απαλλαγή  μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της 
δεύτερης εταιρικής χρήσης 01.01.2016- 31.12.2016. 

5. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού - αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η 
Ιανουαρίου 2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 και καθορισμός της αμοιβής του. 

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
7. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα. 

 
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.  
 
Με βάση τα προαναφερόμενα καλούμε το σώμα να ορίσει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του για τη 
Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 06/09/2017, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στην Αλίαρτο. 
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21. 
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση από το ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας στο 
Δήμο Δελφών του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας με αριθ. κυκλοφορίας  
ΒΙΝ  8819 για τις ανάγκες της ανακύκλωσης. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ με την υπ. αριθ. 224/02-08-2017 (ΑΔΑ: 
Ψ4ΜΩ4653Σ5-ΜΤ2) απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αποφάσισε να προχωρήσει στην 
δωρεάν παραχώρηση προς χρήση από το φορέα στο Δήμο Δελφών ενός απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας με αρ. κυκλοφορίας ΒΙΝ 8819 για τις ανάγκες της ανακύκλωσης.   
 
Ο Δήμος Δελφών στον οποίο παραχωρείται προς χρήση ο ανωτέρω εξοπλισμός του ΦοΔΣΑ θα είναι 
υπεύθυνος για κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν στην λειτουργία και την συντήρηση του 
παραχωρημένου προς χρήση οχήματος (συντήρηση, ασφάλεια οχήματος, αναλώσιμα, καύσιμα, τέλη 
κτλ) και οφείλει να διατηρεί το όχημα και τον λοιπό εξοπλισμό σε καλή κατάσταση. Σε περιπτώσεις 
που υπάρχει αδυναμία από τον Δήμο, για την κάλυψη κάποιων επιμέρους εξόδων του οχήματος που 
τους έχει παραχωρηθεί τότε θα δίδεται η δυνατότητα τα έξοδα να καλύπτονται από το ΦοΔΣΑ, με την 
αντίστοιχη επιβάρυνση στις υποχρεώσεις του Δήμου προς το ΦοΔΣΑ 
Λαμβάνοντας  υπόψη : 
 την υπ' αρ. 224/02-08-2017 (ΑΔΑ: Ψ4ΜΩ4653Σ5-ΜΤ2) απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ 
 το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 «Αρμοδιότητες – Άσκηση αρμοδιοτήτων Δήμων και 

Κοινοτήτων» το οποίο συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Πρόσθετες 
αρμοδιότητες δήμων»  

  
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
1. Την αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης προς χρήση από τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ΟΤΑ προς τον Δήμο Δελφών του απορριμματοφόρου 
οχήματος τύπου πρέσας με αρ. κυκλοφορίας ΒΙΝ 8819 για τις ανάγκες της ανακύκλωσης.   
 
Ο Δήμος Δελφών θα είναι υπεύθυνος για την κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν στην λειτουργία 
και στην συντήρηση των παραχωρημένων προς χρήση οχημάτων (συντήρηση, ασφάλεια οχήματος, 
αναλώσιμα, καύσιμα, τέλη κτλ) και οφείλει να διατηρεί τα οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό σε καλή 
κατάσταση. Σε περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία από τον Δήμο, για την κάλυψη κάποιων επιμέρους 
εξόδων των οχημάτων που του έχουν παραχωρηθεί τότε θα δίδεται η δυνατότητα τα έξοδα να 
καλύπτονται από το ΦοΔΣΑ με την αντίστοιχη επιβάρυνση στις υποχρεώσεις του Δήμου προς το 
ΦοΔΣΑ. 
 
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δελφών κ. Αθανάσιου Ηλ. Παναγιωτόπουλου, προκειμένου να 
υπογράψει κάθε νομιμοποιητικό έγγραφο που απαιτηθεί για το σκοπό αυτό. 
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22. 
Εκχώρηση αρμοδιότητας της διαχείρισης των κλαδεμάτων και της αποκομιδής 
ογκωδών αντικειμένων στον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και εξουσιοδότησης του 
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδος Α.Ε., προκειμένου να σταλεί επιστολή προς 
την Περιφέρεια για άνοιγμα σχετικής πρόσκλησης και υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του νέου ΕΣΔΑ, του ήδη εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας,  των Τοπικών Σχεδίων των Δήμων και ειδικότερα των δράσεων διαλογής στην πηγή, την 
τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα πρέπει οι Δήμοι να αναπτύξουν τις δράσεις ανακύκλωσης και 
ανάκτησης υλικών καθώς και εκτροπής των οργανικών στερεών αποβλήτων με στόχο την επίτευξη 
των ποσοστών που θέτει το νέο ΕΣΔΑ. 
 
Η χρηματοδότηση των έργων & εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων πραγματοποιείται 
είτε από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) είτε από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειάς μας, με πόρους που έχουν εκχωρηθεί από το 
Τομεακό Πρόγραμμα για αυτόν τον σκοπό. Τα εκχωρούμενα ποσά από το Τομεακό Πρόγραμμα προς 
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχονται σε περίπου 23.000.000,00 ευρώ. Όπως είναι ήδη 
γνωστό ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε έχει εντάξει 2 έργα στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΧΥΤΥ & 
Μονάδα κομποστοποίησης Φωκίδας καθώς και την ΜΕΑ Θήβας) και έχει υποβάλει προτάσεις για 
σειρά άλλων έργων, όπως ΜΕΑ, ΧΥΤΥ & ΣΜΑ. Με την έκδοση της πρόσκλησης τεχνικής βοήθειας 
για ωρίμανση έργων για προτάσεις που ήδη έχουν υποβληθεί στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ο σχεδιασμός 
περιλαμβάνει την ωρίμανση των 2 μεγάλων έργων ΜΕΑ – ΧΥΤΥ για Χαλκίδα & Λαμία και 
χρηματοδότησή τους από το τομεακό πρόγραμμα. Πέραν των προαναφερόμενων μεγάλων έργων 
υπάρχει σειρά άλλων έργων, όπως αναβάθμιση ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
στραγγισμάτων καθώς και δημιουργία ΣΜΑ, τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ 
μαζί με τις δράσεις διαλογής στην πηγή (πράσινα σημεία, εξοπλισμός κ.α). 
 
Με δεδομένο τον περιορισμό των διαθέσιμων πόρων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., με πρόσφατη απόφαση 
έθεσε τις προτεραιότητες τόσο για την ιεράρχηση των συμπληρωματικών έργων υποδομής όσο και 
για την προμήθεια του εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων διαλογής στην 
πηγή, με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων αλλά το σημαντικότερο τον περιορισμό του κόστους 
λειτουργίας για τους Δήμους – μέλη του. Ο σχεδιασμός αφορά έργα Α΄ προτεραιότητας, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ. Η διαχείριση των κλαδεμάτων και η αποκομιδή ογκωδών 
αντικειμένων υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δήμων σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 3536/2007, και 
τις ΚΥΑ  50910/2727/2003 και 2527/2009, αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της παροχής υπηρεσίας 
καθαριότητας των Δήμων και απαιτεί σημαντικό εξοπλισμό για τη μεταφορά τους. 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 
Το πρόγραμμα διαχείρισης των κλαδεμάτων αφορά 22 από τους 23 Δήμους – Μέλη του 
Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Δεν περιλαμβάνει τον Δήμο Σκύρου, καθώς έχει ήδη 
εκδοθεί ειδική πρόσκληση χρηματοδότησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τα νησιά. Η πρόταση αφορά την 
προμήθεια 10 φορτηγών αυτοκινήτων, 10 ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών καθώς και 7 
φορτηγών με γερανό. Τα αυτοκίνητα με τους ρυμουλκούμενους κλαδοθρυμματιστές τα οποία θα 
βρίσκονται με διασπορά σε όλη την Περιφέρεια, σε συνεννόηση με τους Δήμους, θα μεταβαίνουν 
στους χώρους όπου πραγματοποιούνται τα κλαδέματα και θα παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία. 
Τα θρυμματισμένα κλαδέματα θα οδηγούνται στην πλησιέστερη μονάδα κομποστοποίησης ή σε 
ΧΥΤΑ. Με βάση τον καταγεγραμμένο όγκο κλαδεμάτων ανά Δήμο από τον  Περιφερειακό ΦοΔΣΑ 
Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., τα στοιχεία δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων και 
κλαδοθρυμματιστών καλύπτει τις ανάγκες των 22 Δήμων. Η διαχείριση της δράσης θα γίνεται από τον 
Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε για λογαριασμό των Δήμων και η χρέωση θα γίνεται με 
βάση τις ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας ανά Δήμο. Η πρόταση αυτή αξιοποιεί με τον καλύτερο 
τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και μειώνει το κόστος λειτουργίας μέσω της συνέργειας ως προς τη 
χρήση του εξοπλισμού για πολλούς Δήμους. Το πρόγραμμα διαχείρισης των ογκωδών αντικειμένων 
επίσης αφορά 22 από τους 23 Δήμους – Μέλη του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε και 
ειδικότερα την προμήθεια 7 φορτηγών με γερανό.  
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Προκειμένου η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να ανοίξει πρόσκληση για χρηματοδότηση των 
προαναφερόμενων δράσεων, ο κάθε Δήμος θα πρέπει να λάβει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
για εκχώρηση της αρμοδιότητας και εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε, 
προκειμένου να σταλεί από το Φορέα επιστολή προς την Περιφέρεια, για άνοιγμα σχετικής 
πρόσκλησης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. Με βάση τα προαναφερόμενα  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
1. Την εκχώρηση προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., της αρμοδιότητας της 
αποκομιδής και διαχείρισης των κλαδεμάτων του Δήμου μας και της μεταφοράς των ογκωδών 
αντικειμένων (έπιπλα, στρώματα, κ.α), η οποία ανήκει στους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του 
ν. 3536/2007, και τις ΚΥΑ  50910/2727/2003 και 2527/2009. 
2. Την εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε να υποβάλει πρόταση για 
λογαριασμό του Δήμου, για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε 
απαιτούμενη σχετική ενέργεια. 
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23. 
Τροποποίηση της αριθ. 134/2017 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση προμήθειας 
αυτοκινήτου (ψυγείου) για μεταφορά ευπαθών προϊόντων του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου».  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 Με την αριθ. 134/27.04.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
αποφασίστηκε:  

«Εγκρίνει την προμήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι-κλούβα ψυγείο κάτω από 3,5 
τόνους) για τη μεταφορά και τη διανομή ευπαθών προϊόντων στους δικαιούχους όλου του 
Δήμου του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  
        Η προμήθεια έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 και  ανέρχεται στο ποσό 

των 20.0000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…» 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως εξής: 

«Εγκρίνει την προμήθεια αυτοκινήτου (φορτηγάκι  ψυγείο) για τη μεταφορά και τη 
διανομή ευπαθών προϊόντων στους δικαιούχους όλου του Δήμου του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου.  
        Η προμήθεια έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017 και  ανέρχεται στο ποσό 
των 20.0000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ…» 
 

     Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη αριθ. 134/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
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24. 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΔΚ Άμφισσας για την ευρωπαϊκή εβδομάδα 
κινητικότητας.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…Δ.Κ.  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2017 
Στην Άμφισσα  σήμερα στις 25 Αυγούστου  2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο της  Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, συνήλθε το Συμβούλιο μετά από την υπ’ αριθμ.: 19.170/24.08.2017 έκτακτη  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)                 ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
ΚΟΚΜΟΤΟΥ ΜΑΙΡΗ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                              
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Στην συνεδρίαση την τήρηση πρακτικών κράτησε ο Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας Βενετσάνης Νικόλαος,  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

………………………………………….. 
2.Γνωμοδότηση επί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της Δ.Κ 
Άμφισσας για μία ημέρα της εβδομάδας της βιώσιμης κινητικότητας.  

                ( Το θέμα τυγχάνει κατεπείγον λόγω χρονικών περιορισμών)   
Θέμα 2ο 

Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Γνωμοδότηση επί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων στο κέντρο της Δ.Κ Άμφισσας για μία ημέρα της εβδομάδας 
της βιώσιμης κινητικότητας.   ( Το θέμα τυγχάνει κατεπείγον λόγω 
χρονικών περιορισμών)  ». 

 
Ο Πρόεδρος της Δ.Κ Άμφισσας ανέφερε πως την εβδομάδα  ( 16 Σεπτεμβρίου με 22 
Σεπτεμβρίου ) που θα εφαρμοστεί η δράση "βιώσιμη κινητικότητα " στη Δ.Κ Άμφισσας θα 
πρέπει μία μέρα να απαγορευτεί η κίνηση των οχημάτων εντός του ιστορικού κέντρου της 
Άμφισσας , ώστε να ενισχυθεί η κίνηση των πεζών και των ποδηλάτων. Πρότεινε να 
εξουσιοδοτηθεί ο Αντιδήμαρχος της Δ. Ενότητας Άμφισσας κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης για τις 
όποιες αναλυτικές και συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις όπως και για το χρονικό 
πλαίσιο αυτών κατόπιν συνεννοήσεως με τη Τροχαία Άμφισσας.  
Η σύμβουλος κα . Μαίρη Κοκμοτού συμφώνησε με το Πρόεδρο της Άμφισσας λέγοντας πως 
στο εξωτερικό η βιώσιμη κινητικότητα έχει τουλάχιστον είκοσι χρόνια που εφαρμόζεται σε 
μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και πως είναι μια ευκαιρία αφού εφαρμόζεται για πρώτη φορά 
στη πόλη της Άμφισσας όσο και στο Δήμο Δελφών να είμαστε ανοιχτοί και να προσπαθήσουμε 
να το καθιερώσουμε ως θεσμό.  
Ο σύμβουλος κύριος Μπακαλάκος Δημήτρης συμφώνησε με το Πρόεδρο.  
Ο σύμβουλος κύριος  Σωτήρης Σωτηρόπουλος ανέφερε πως όλο αυτό δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά μονάχα μια προσπάθεια της Δημοτικής αρχής  να εφαρμόσει δειλά τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις που προσπαθεί να περάσει για το κέντρο της Άμφισσας. Ψηφίζει αρνητικά στη 
πρόταση του Προέδρου της Άμφισσας.  
Ο Πρόεδρος της Άμφισσας ανέφερε πως το παραπάνω σκεπτικό του συμβούλου Σωτήρη 
Σωτηρόπουλου δεν έχει σχέση με τη πραγματικότητα και πως είναι κρίμα αυτός ο τρόπος 
σκέψης.  
Ο σύμβουλος κύριος  Σωτήρης Σωτηρόπουλος πρότεινε στο Πρόεδρο της Δ.Κ Άμφισσας , βάση 
όσων υποστήριξε  για να τα αποδείξει , να εφαρμοστεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας σε όλη 
τη πόλη και όχι μόνο στο ιστορικό κέντρο της Άμφισσας.  
Ο Πρόεδρος απαντώντας στο κύριο Σωτηρόπουλο ανέφερε πως σκοπός δεν είναι να 
απαγορεύσουμε τη κίνηση των οχημάτων αλλά να περάσουμε το μήνυμα της βιώσιμης 
κινητικότητας. Ταυτόχρονα ανέφερε πως η ιδέα του κυρίου Σωτηρόπουλο θα χρειάζονταν 
τουλάχιστον εκατό αστυνομικούς από τη Τροχαία Άμφισσας, ενώ θα ήταν επικίνδυνο να μην 
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υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο Νοσοκομείο Της Άμφισσας αλλά και σε άλλα σημεία για 
λόγους υγείας .   
Ο σύμβουλος κύριος  Σωτήρης Σωτηρόπουλος είπε στο Πρόεδρο πως πάλι η Γιαγτζή θα μείνει 
κλειστή και θα ωφεληθούν κάποια καταστήματα της οδού αυτής.   
Ο πρόεδρος της Δ.Κ Άμφισσας  ανέφερε πως πάλι ο σύμβουλος κ. Σωτηρόπουλος αγνοεί 
παντελώς το σκεπτικό της" εβδομάδας της βιώσιμης κινητικότητας " και η Γιατζή αν θα κλείσει 
για να κλείσει , αυτό θα συμβεί τη Λευκή Νύχτα  για να βοηθηθούν όλοι οι έμποροι της περιοχής 
, αλλά και οι καταναλωτές. Αλλά και πάλι αυτό θα γίνει για το σύνολο όλων των παραπάνω 
εμπλεκομένων και όχι μόνο για τη Γιαγτζή. Συμπλήρωσε πως ο σύμβουλος Σωτήρης 
Σωτηρόπουλος στο παρελθόν έχει δείξει πολύ καλά αντανακλαστικά σε ότι αφορά το καλό της 
πόλης αλλά τώρα για κάποιο λόγο   δε μπορεί να αντιληφθεί ούτε το κίνητρο ούτε το σκοπό της 
πρότασης της δημοτικής αρχής  

 
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Γνωμοδοτεί θετικά με τρεις ψήφους υπέρ και μία αρνητική ψήφο ως προς την 

απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ιστορικό κέντρο της Δ.Κ Άμφισσας για μία 
μόνο ημέρα τη χρονική περίοδο από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου.  Εξουσιοδοτεί τον Αντιδήμαρχο 
της Δ.Ε Άμφισσας κύριο Αρειστίδη Αγγελόπουλο να προσδιορίσει τη μέρα, τη χρονική διάρκεια 
, τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις μόνο στο ιστορικό κέντρο της Άμφισσας και 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ληφθεί απόφαση  επί της  παραπάνω 
γνωμοδότησης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών  .  

Αριθμός απόφασης 61/2017 
……………………………………………………………………………………. 
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25. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
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26. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου για την 1η μάχη 
της Εθνικής Αντίστασης την 9η Σεπτεμβρίου 1942 στο Φαράγγι της Ρεκάς. 
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
«…Τ.Κ. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ                                             ΑΜΦΙΣΣΑ   17.08.2017 
                                                                               ΑΙΘ.ΠΡΩΤ.  18740 
 
ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση εκδήλωσης. 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι η Τ.Κ. Προσηλίου προτίθεται να οργανώσει την Κατάβαση του 
Φαραγγιού της Ρεκάς (οικισμός Βίνιανης ΤΚ Προσηλίου) στις 10.09.2017 ημέρα Κυριακή. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του εορτασμού της Μάχης της Ρεκάς που έγινε 
την 9η  Σεπτεμβρίου 1942, η οποία ήταν η πρώτη ένοπλη σύγκρουση που σημειώθηκε στην 
Ελλάδα κατά των ιταλικών στρατευμάτων. Το γεγονός αυτό ουσιαστικά σηματοδότησε την 
επίσημη έναρξη της Αντίστασης του Ελληνικού Έθνους κατά των κατακτητών. Ο απόηχος της 
μάχης υπήρξε ενθαρρυντικός και συνέβαλε  στην εξύψωση του ηθικού των κατοίκων της 
Στ.Ελλάδας, υπήρξαν όμως και δυσμενείς επιπτώσεις όπως η πυρπόληση και η ολοκληρωτική 
καταστροφή του Προσηλίου. 
 Η εκδήλωση εκτός από την κατάβαση του Φαραγγιού της Ρεκάς που θα 
πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής 10.09.2017, με την συμμετοχή μελών των Ορειβατικών 
Συλλόγων από την Φωκίδα και την Στ. Ελλάδα, θα συνεχιστεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας με 
την απονομή αναμνηστικών, την προσφορά γεύματος σε συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους 
με την παρουσία ζωντανής μουσικής και χορευτικών τμημάτων των Τοπικών Συλλόγων. 
 Στην μνήμη των γεγονότων και της Ιστορίας παρακαλούμε για την συμμετοχή σας στην 
εκδήλωση αυτή ώστε όλοι μαζί να αποδώσουμε φόρο τιμής στα γεγονότα της ιστορικής εκείνης 
ημέρας με την χορήγηση του ποσού των 1.200,00 € για την κάλυψη της εκτύπωσης των 
προσκλήσεων και των αναμνηστικών της εκδήλωσης. 
 Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
Με τιμή., Η Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αφροδίτη Παπαδήμα». 
 
 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Για την διάθεση ποσού 1.200,00  € σε βάρος του ΚΑ 15-6473 «Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων», για την κάλυψη τέλεσης των εκδηλώσεων. 
 
 
  



54 

 

27. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον 1ο ποδηλατικό αγώνα «Σπύρος Ντόκος» - ανάβαση 
Προσηλίου, 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Το απόγευμα της 13ης Απριλίου του 2016 η Άμφισσα, η Φωκίδα και ο κόσμος της 
ποδηλασίας σε πανελλήνιο επίπεδο ήρθαν αντιμέτωποι με μια τρομερή είδηση. Ο 15χρονος 
πρωταθλητής Σπύρος Ντόκος βρήκε τραγικό θάνατο κατά την ώρα της προπόνησής του έξω 
από την πόλη της Άμφισσας προξενώντας σε όλους μας τρομερό σοκ και βυθίζοντας τους 
πάντες στη θλίψη. 

Ο Σπύρος Ντόκος ήταν όχι μόνο ένας εξαιρετικά φέρελπις αθλητής αλλά και 
πρωταθλητής της ποδηλασίας με δεκάδες νίκες και πρώτες θέσεις και μια πορεία που 
προδιέγραφε εξαιρετικά σημαντική σταδιοδρομία στο άθλημα που υπεραγαπούσε, κατά κοινή 
παραδοχή και ομολογία όλων των ανθρώπων με γνώση του χώρου και του αθλήματος. Την 
ίδια στιγμή ήταν ένα σπάνιο σε ήθος και χαρακτήρα παιδί, ιδιαίτερα αγαπητό σε όλη την τοπική 
κοινωνία της πόλης του. 

Ο Δήμος Δελφών, επιθυμώντας να επιτελέσει το στοιχειώδες καθήκον προς τη μνήμη 
του Σπύρου Ντόκου, αλλά και να παρωθήσει ισχυρά  τα νέα παιδιά του τόπου μας να στραφούν 
συνειδητά στην ποδηλασία και τον αθλητισμό ευρύτερα, από φέτος καθιερώνει σε 
συνδιοργάνωση με το σύλλογό του, τον Α.Ο. Παναθηναϊκός, και σε συνεργασία με τον 
αρτισυσταθέντα ποδηλατικό σύλλογο της Άμφισσας "Ζευς" τον ετήσιο ποδηλατικό αγώνα-
ανάβαση Προσηλίου Σπύρος Ντόκος, ο οποίος θα είναι ενταγμένος στο καλεντάρι της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται και παράλληλος Λαϊκός Αγώνας Ποδηλασίας στην 
Άμφισσα με την ελεύθερη συμμετοχή μαθητών του δημοτικού σχολείου από την περιοχή μας. 
 
Το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, όπως έχει σχεδιαστεί από όσους ενέχονται στη 
διοργάνωσή του, έχει ως εξής: 
 
Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 
- 10:00 π.μ.: Λαϊκός αγώνας μαθητών δημοτικού σχολείου στην Άμφισσα με αφετηρία την 
πλατεία Ησαία 
- 11:00 π.μ.: 1ος Ποδηλατικός Αγώνας-Ανάβαση Προσηλίου "Σπύρος Ντόκος" με αφετηρία την 
πλατεία Ησαία 
- 14:00 π.μ.: Απονομές μεταλλείων και επάθλων στην πλατεία Ησαία 
 
Στη συνέχεια θα παρατεθεί γεύμα στους αθλητές και στους διοργανωτές από το Δήμο Δελφών. 
 

Για την πραγματοποίηση της φετινής εκδήλωσης ζητώ από το δημοτικό συμβούλιο να 
υπερψηφίσει την έγκριση πίστωσης 1.500 ευρώ από τον κωδικό 15-6472 με τίτλο «Έξοδα 
αθλητικών δραστηριοτήτων» τα οποία θα διατεθούν ως εξής: 
 
- Έπαθλα-μετάλλια: 620 ευρώ 
 
- Έξοδα γεύματος: 500 ευρώ 
 
- Αφίσες-εκτυπωτικά: 100 ευρώ 
 
- Έξοδα διαμονής: 120 ευρώ 
 
- Νερά, αναψυκτικά: 50 ευρώ 
 
- Μικροέξοδα: 110 ευρώ 
 
  



55 

 

28. 
Έγκριση παραχώρησης του γηπέδου Δεσφίνας στον Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας, για 
την διεξαγωγή προπονήσεων. 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…Δ.κ.   ΔΕΣΦΙΝΑΣ  

Αριθ.Αποφ 5/9/2017 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/25-7-2017 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Α.Ο Αντικύρας ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
για χρήση του Δημοτικού γηπέδου» .  

Στη Δεσφίνα, σήμερα 25η  Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.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 16534/18-
07-2017 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: 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος            1. Σίδερης Χαράλαμπος 
2. Κούτουλας Γεώργιος                     2. Μέγκου Παναγούλα  
3.  Χλεμπογιάννη Αγαθή           (νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Νεκτάριος Μίχος 

καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Μπουλούτας. 

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε 
στο συμβούλιο τα εξής: 
Με την 335/04.09.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών ΑΔΑ: 
6ΡΥΧΩ9Θ-5ΗΜ εγκρίθηκε ο Κανονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Κανονισμού παρ. 2,3,4,5  ισχύουν τα κατωτέρω: 
«………………………..2.Ο ενδιαφερόμενος φορέας που θέλει να κάνει χρήση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου θα υποβάλει αίτηση αναφέροντας τα πλήρη στοιχεία του, προς το 
Αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του Δήμου, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν 
1599/86 στην οποία δηλώνεται η αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας, η ανάληψη ευθύνης και 
η υποχρέωση αποκατάστασης τυχών ζημιών. 
Κάθε ενδιαφερόμενος με την δήλωση αποδοχής του κανονισμού ορίζει δύο υπεύθυνους από το 
φορέα του. Ο κανονισμός θα είναι διαθέσιμος για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες στην 
επίσημη ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Δελφών.    
3. Ο Αρμόδιος κατά τόπο Αντιδήμαρχος σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους καταρτίζει 
σχέδιο ενιαίου προγράμματος. Αν δεν καταστεί δυνατό, εισηγείται μόνος του, περί του 
προγράμματος. 
4. Στη συνέχεια ακολουθεί γνωμοδότηση Τοπικού Συμβουλίου και απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
5. Το πρόγραμμα των σωματείων, συλλόγων τροποποιείται με νεότερη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.……………………………………………»   
Λάβαμε αίτηση του Α.Ο.Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ για παραχώρηση του γηπέδου Δεσφίνας από 
07/08/2017 έως και την 07/09/ 2017. 
Το Γήπεδο όπου διεξάγονται οι αγώνες και η προπονήσεις, ανήκει στο Δήμο Δελφών Δ.Ε 
Δεσφίνας και κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τη παραχώρηση ή μη 
της χρήσης του στον Α.Ο.Α Αθλητικό Σύλλογο, θα πρέπει όμως να γνωμοδοτήσει και το Τοπικό 
μας Συμβούλιο σύμφωνα και με τον Αθλητικό Κανονισμό  του Δήμου.  O Aντιδήμαρχος σε 
συνεργασία με τον Α.Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας Βοιωτίας   κατήρτισε  σχέδιο ενιαίου 
προγράμματος για τη χρήση του γηπέδου ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
ΩΡΕΣ 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΤΡΙΤΗ Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

 
Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

Α.Ο.A  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
 
ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 
 

Από:16:00             
Έως: 18:00 
 
Από: 14:00 
Εως:15:30 
 

Αγωνιστική περίοδο 
2017-2018 

 
Η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με το Αθλητικό κανονισμό του Δήμου Δελφών.  
Στις περιπτώσεις εκείνες που πρέπει να γίνουν εργασίες στις αθλητικές εγκαταστάσης, που δεν 
μπορούν να γίνουν εντός του εγκεκριμένου προγράμματος λόγω δραστηριοτήτων, τότε ο 
συγκεκριμένος χώρος μπορεί να λειτουργεί πριν και μετά την εγκεκριμένη ώρα λειτουργίας του, 
για όσο είναι αυτό απαραίτητο.  
Ο Α.Ο είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου και το γήπεδο να 
παραδίδεται στη μορφή που παραλαμβάνεται. 
Το πρόγραμμα του Αντιδημάρχου δύναται να τροποποιηθεί αν παραστεί ανάγκη. 
Εξυπακούεται ότι προτεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 15 του Αθλητικού Κανονισμού 
του Δήμου Δελφών θα δοθεί στις Τοπικές ομάδες της Δ.Ε Δεσφίνας. 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας αφού άκουσε την εισήγηση του κ. 
Προέδρου, μετά διαλογική συζήτηση και  αφού έλαβε υπόψη : 

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

 Την 335/09.09.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσφίνας. 

 Την αίτηση του Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας Βοιωτίας. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εισηγείται και προτείνει στο Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την παραχώρηση του γηπέδου, για 
την διεξαγωγή προπονήσεων του Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ Αντικύρας Βοιωτίας, καταρτίζει 
πρόγραμμα χρήσης των Αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα 
στην εισήγηση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/9/2017 
…………………………………………………………………………………………………..  
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29. 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια Δελφικών εορτών, 
συνδιοργάνωση του Δήμου Δελφών με το αθλητικό σωματείο «ΑΠΟΛΛΩΝ».  
(Εισηγητής: κ Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
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30. 
Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου Δ.Κ. Δεσφίνας, για τη φύλαξη ευρημάτων.   
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
«Δ.Κ.   ΔΕΣΦΙΝΑΣ  

Αριθ.Αποφ 5/10/2017 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 5/25-7-2017 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Παραχώρηση δημοτικού χώρου για τη φύλαξη  
           ευρημάτων» .  

Στη Δεσφίνα, σήμερα 25η  Ιουλίου έτους 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.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 16534/18-
07-2017 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: 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλλιακούδας Χαράλαμπος            1. Σίδερης Χαράλαμπος 
2. Κούτουλας Γεώργιος                     2. Μέγκου Παναγούλα  
3.  Χλεμπογιάννη Αγαθή           (νόμιμα κλήθηκαν δε προσήλθαν 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Νεκτάριος Μίχος 

καθώς και ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσιος Μπουλούτας. 

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

΄Επειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου 
Δελφών  εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 

Σας θυμίζω ότι το Καλοκαίρι του 2016 λάβαμε την 2/4/2016  απόφαση «για παραχώρηση 
δημοτικού χώρου για τη φύλαξη ευρημάτων»  μετά από έγγραφο του Καθηγητή Ιωάννη 
Λυριτζή, ως επιστημονικού υπεύθυνου Ερευνητικού έργου και ο οποίος είχε αιτηθεί στην 
Εφορία Αρχαιοτήτων Φωκίδας έγκριση ανασκαφικής δραστηριότητας (Μυκηναϊκά και άλλων 
εποχών), ως Παν/μιο Αιγαίου με αρχαιολόγο τον κ. Θάνο Σίδερη και σε Συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια στη περιοχή Καστρούλι της Δ.Ε Δεσφίνας.  
Υπεύθυνος από την Εφορεία Δελφών ήταν ο Δρ. Ν. Πετρόχειλος. 
Στη συνέχεια λήφθηκε η 176/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, για 
την παραχώρηση του κτιρίου. 
Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και με νέο έγγραφό του ο κ. Ιωάννης Λυριτζής 
ζητά την ανανέωση της παραχώρησης του Μετεωρολογικού Σταθμού, για τη φύλαξη και μελέτη 
του αρχαιολογικού υλικού από τις αρχαιολογικές έρευνες στο Καστρούλι, καθώς και εξοπλισμού 
και εργαλείων εκσκαφής. Η αρχαιολογική έρευνα είναι συστηματική του Παν/μιου Αιγαίου με 
άδεια από το Υπ. Πολιτισμού για 5ετη καταρχήν περίοδο ερευνών.   
Ζητείτε λοιπόν η συμβολή μας στο έργο αυτό για την παραχώρηση δημοτικού χώρου 
ευρημάτων, κατά τη διάρκεια της έρευνας (20 Ιουλίου έως 1η  Αυγούστου 2017). Είθισται σε 
τέτοιες περιπτώσεις να υφίσταται συνεργασία με τη τοπική κοινότητα στο πνεύμα καλής 
συνεργασίας για το  καλό του τόπου μας. Ο χώρος έρευνας ανήκει στον Δημ. Ληξουργιώτη και  
έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια. 
Προτείνουμε λοιπόν όπως και πέρυσι, το κτίριο που στεγάζονταν στο παρελθόν ο 
Μετεωρολογικός Σταθμός στη περιοχή Γρίμα Δ.Ε Δεσφίνας.   Η φύλαξη τυχόν ευρημάτων θα 
γίνεται με ευθύνη των ερευνητών.     
Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας αφού άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν 
υπόψη τους: 
1) Το Ν.3852/10  
2) Το έγγραφο του κ. Ιωάννη Λυριτζή  
3) Την 02/04/2017 απόφασή τους 
Έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζουν ομόφωνα 
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Παραχωρούν το κτίριο που στεγάζονταν στο παρελθόν ο Μετεωρολογικός Σταθμός στη 
περιοχή Γρίμα ΔΕ Δεσφίνας, , για τη φύλαξη και μελέτη του αρχαιολογικού υλικού από τις 
αρχαιολογικές έρευνες στο Καστρούλι, καθώς και εξοπλισμού και εργαλείων εκσκαφής μετά 
την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί,  από 20 Ιουλίου 2017 έως 1η Αυγούστου 2017. Το κτίριο 
θα βρίσκεται στη διάθεση των ερευνητών από 20η  Ιουλίου έως και 31/12/2019.  
Επειδή η Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας δεν διαθέτει  προσωπικό,  η  ευθύνη για τη φύλαξη θα 
ανήκει αποκλειστικά στους υπευθύνους της ανασκαφικής δραστηριότητας.   

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/10/2017 
………………………………………………………………………………………….. 
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31. 
Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ». 
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
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32. 
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΑΙΟΣ», λόγω παραίτησης.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
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33. 
Παραίτηση από ένδικα μέσα επί τελεσίδικης απόφασης.  
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, 
Αντιδήμαρχος). 
 

«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:   20 

                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  358/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 20ης/16.08.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 08ο: Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αναργύρου Ταλαμάγκα για 
υπόθεση της Εταιρείας "Παναγιώτα Γεωργούση - Κουτσουμπου & ΣΙΑ ΕΕ". 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 16.08.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 18519/11.08.2017 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 πέντε (05) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  

4. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 

5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος    

 
 Στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παραβρέθηκαν η κ. Σπυριδούλα Λαχανά 
υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Δελφών κι ο κ. Δημήτριος 
Τρικούζας.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο (08ο)  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 με αριθμ. πρωτ. 18349/10.08.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών με θέμα «Διαβίβαση γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. 
Αναργύρου Ταλαμάγκα για υπόθεση της Εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ – 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. 
 3.Την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αναργύρου Ταλαμάγκα η οποία αναφέρει τα 
εξής:  
 «…   

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
     Μου ετέθη υπόψιν η αριθμ. 70/2017 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας 
που αφορά έφεση του Δήμου Δελφών κατά της: Α. ετερορρύθμου εταιρείας με την επωνυμία 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ-ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ,που εδρεύει στο Πολύδροσο Δήμου 
Δελφών και εκπροσωπείται νομίμως και Β. Της αριθμ. 129/2015 οριστικής αποφάσεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης, που εκδόθηκε κατά την τακτική διαδικασία και μου 
ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω περί του τι δέον γεννέσθαι. 
        Η εφεσίβλητος-ενάγουσα άσκησε εις βάρος του Δήμου Δελφών την από 30-10-2014 και 
με αριθμό καταθέσεως ΤΜ 115/2014 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αμφίσσης, με την οποία και για τους λόγους που αναφέρονται εις αυτή ζητούσε να υποχρεωθεί 
ο Δήμος Δελφών να της καταβάλει το ποσό των 168.599,99 ευρώ νομιμοτόκως από της 
επιδόσεως της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως, να κηρυχθεί η εκδοθησομένη 
απόφαση προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικασθεί ο Δήμος στην καταβολή των δικαστικών 
της εξόδων. Επί της αγωγής αυτής, συζητήσεως γενομένης, εξεδόθη η  αριθμ. 129/2015 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αμφίσσης (οριστική),η οποία και για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της δέχεται την αγωγή ως προς την επικουρική της βάση του 
αδικαιολογήτου πλουτισμού, υποχρεώνει τον Δήμο Δελφών να καταβάλει στην ενάγουσα το 
ποσό των 121.849,99 ευρώ νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής και μέχρι ολοσχερούς 
εξοφλήσεως, κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για ποσό 65.000 ευρώ και 
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καταδικάζει τον Δήμο Δελφών στην καταβολή των δικαστικών εξόδων τα οποία προσδιορίζει σε 
3.653 ευρώ. Την ανωτέρω απόφαση εκκαλέσαμε ενώπιον του Εφετείου Λαμίας, νομίμως και 
εμπροθέσμως με την από 23-12-2015 και με αριθμό καταθέσεως 50/23-12-2015 έφεσή μας, 
συζητήσεως δε γενομένης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας κατά την δικάσιμο αυτού 
της 13-12-2016,εξεδόθη η ανωτέρω αριθμ. 70/2017 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Λαμίας, η οποία κάνει τυπικά δεκτή την έφεση και απορρίπτει αυτή κατ’ ουσίαν και 
καταδικάζει τον Δήμο στην καταβολή των δικαστικών εξόδων από ευρώ 400. 
        Κατόπιν των ανωτέρω λεκτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα: 
1. Η ανωτέρω αριθμ. 70/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας είναι τελεσίδικη 
και εις αυτή δεν υφίσταται νόμιμος λόγος αναιρέσεως και κατά ταύτα φρονώ ότι η τυχόν άσκηση 
αναιρέσεως κατ’ αυτής ουδεμία τύχη θα είχε τουναντίον θα επιβάρυνε τον Δήμο με άσκοπα 
έξοδα και παράβολα και ικανά δικαστικά έξοδα. 
2. Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Δελφών θα πρέπει συμμορφούμενος προς την 
ανωτέρω τελεσίδικη απόφαση να εξοφλήσει την αντίδικο εταιρεία, αφού ληφθούν υπόψιν τα 
εξής:α)ήδη από 31-12-2015 έχει καταβληθεί το προσωρινώς εκτελεστό ποσό των 65.000 ευρώ, 
β)Στη διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της 26-6/10-7-
1944), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 109 ΕισΝΑΚ και ισχύει υπέρ των Δήμων 
(άρθρο 276 παρ. 1 ν. 3463/2006), ορίζεται ότι: «Ο νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης 
του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρισθή δια συμβάσεως ή 
ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής». Η εν λόγω διάταξη 
εισάγει προνομιακή εξαίρεση υπέρ των ν.π.δ.δ., αφού καθιερώνεται ευνοϊκότερη 
μεταχείριση υπέρ των τελευταίων, αναγνωρίζοντας σε αυτά το δικαίωμα να καταβάλουν με 
την ιδιότητα του οφειλέτη σε περίπτωση υπερημερίας, ποσοστό τόκου 6%, δηλαδή κατά πολύ 
μικρότερο εκείνου που έχουν υποχρέωση να καταβάλουν οι ιδιώτες ως οφειλέτες, υπό τις ίδιες 
προϋποθέσεις συνδρομής υπερημερίας. Με την ευνοϊκή για τα ν.π.δ.δ. αυτή διάταξη, θεσπίζεται 
στην ουσία περιορισμός της αστικής ευθύνης των ν.π.δ.δ. που οδηγεί στη μείωση της 
οφειλόμενης από αυτά αποζημίωσης, αλλά και αντίστοιχη μείωση της περιουσίας του δανειστή. 
Και τούτο διότι η απόφαση, αφότου καταστεί οριστική, γεννά σαφή απαίτηση για την απόληψη 
του τρέχοντος επιτοκίου υπερημερίας, η οποία εμπίπτει στην έννοια της περιουσίας του 
δανειστή. Ωστόσο τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να απολαμβάνουν, κατά την 
άσκηση των λειτουργιών τους, προνόμια και ασυλίες που θα τους επιτρέπουν να επιτελούν 
αποτελεσματικά τη δημοσίου δικαίου αποστολή τους. Επομένως η διαφοροποίηση αυτή υπέρ 
του Δημοσίου, ως οφειλέτη, στην περίπτωση υπερημερίας αυτού, στην καταβολή ποσοστού 
τόκου μικρότερου από των ιδιωτών οφειλετών, είναι επιτρεπτή και επιβάλλεται από τον σκοπό, 
τον οποίον αυτό υπηρετεί, αφού το Δημόσιο έχει ως έργο και ως αποστολή να εξυπηρετεί το 
δημόσιο συμφέρον, καθώς και, αδιακρίτως τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμβάλλουν στην 
περιουσία αυτού με την καταβολή φόρων. Η ειδική αυτή ρύθμιση υπέρ του Δημοσίου δεν 
αντίκειται στην από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος καθιερούμενη αρχή της ισότητας 
(συνεκτιμουμένου ότι δεν καθιερώνεται με τη διάταξη αυτή ισότητα μεταξύ ιδιωτών και του 
Δημοσίου, όταν τα όργανα του τελευταίου εκδίδουν πράξεις που αποβλέπουν στην ορθή 
άσκηση της δημοσίας εξουσίας και την εκπλήρωση των έναντι των πολιτών υποχρεώσεων του 
Δημοσίου), ούτε στην από τα άρθρα 20 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. καθιερούμενη 
αρχή της παροχής εννόμου προστασίας και δίκαιης δίκης (συνεκτιμουμένου ότι το εν λόγω 
προνόμιο δεν είναι δικονομικού περιεχομένου), ούτε επίσης στο άρθρο 1 του Πρώτου 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., που προστατεύει την περιουσία του πολίτη. Και τούτο 
διότι η προστασία της περιουσίας του Δημοσίου (που επιτυγχάνεται με τη θέσπιση τέτοιων 
προνομίων), είναι αναγκαία, ώστε να είναι αυτό σε θέση να εκπληρώνει απρόσκοπτα τους 
σκοπούς του, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε, είναι η εξυπηρέτηση του γενικότερου 
κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος (ΟλΑΠ 3/2006 ΤΝΠ Νόμος, αντίθετα βλ. ΟλΣτΕ 
1663/2009 ΤΝΠ Νόμος, Αρμ. 2009.925). Εν κατακλείδι υπό το πρίσμα της οξείας 
δημοσιονομικής κρίσης που μαστίζει τη χώρα και προκειμένου να διασφαλιστεί η δημοσιονομική 
ισορροπία του κράτους και η αποτροπή αύξησης του ήδη υπέρογκου κρατικού χρέους, δεν 
αντιβαίνει σε συνταγματικές επιταγές όπως εκείνες των άρθρων 4 (αρχή ισότητας) και 
25 (αρχή αναλογικότητας) του Συντάγματος η προαναφερθείσα διαφοροποίηση του 
ποσοστού τόκων υπερημερίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών (ΑΕΔ 25/2012 ΤΝΠ Νόμος, 
βλ. και πρόσφατη νομολογία ΑΠ 2/2014 και ΣτΕ 377/2014 (ολομέλεια), 713/2017, 
2475/2015 (Ολομέλεια), ΜονΠρωτΘεσσαλ 156/2016,ΕΣ (ολομέλεια) 5217/2015).Κατά 
ταύτα η ανωτέρω ένδικη οφειλή θα πρέπει να υπολογισθεί με νόμιμο τόκο υπερημερίας 
6% ετησίως (συνημμένα σας παραθέτω πίνακες υπολογισμού και σχετική νομολογία). 
3. Τέλος παρέλκει να αναφέρω ότι πρέπει να καταβληθούν και τα επιδικασθέντα δικαστικά 
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έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας (δηλαδή 3653 + 400=4.053 ευρώ)…». 
 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση ι.δ. του Ν. 3852/2010:  

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Αποδέχεται την γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αναργύρου Ταλαμάγκα σχετική με 

την συμμόρφωση του Δήμου με την αριθμ. 70/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου 
Λαμίας που αφορά την απόρριψη της έφεση του Δήμου Δελφών κατά της Εταιρείας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ – ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ, διότι είναι τελεσίδικη δηλαδή η 
απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση και ανακοπή ερημοδικίας. 

2.Αποδέχεται την ανωτέρω γνωμοδότηση για την κατάργηση της δίκης γιατί δεν 
υφίσταται νόμιμος λόγος άσκησης αναιρέσεως κατ΄ αυτής, ενώπιον του Αρείου Πάγου ουδεμία 
τύχη θα έχει και θα επιβαρυνθεί κι ο Δήμος με άσκοπα δικαστικά έξοδα.  

3.Η παρούσα αποτελεί εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών για την λήψη 
σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 358/16.08.2017. 
………………………………………………………………………………………….  
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34. 
Ορισμός εκπροσώπων στον ΣΠΟΑΚ «ΑΡΙΩΝ».  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
 

Με την  υπ’ αριθμ. 321 /31.07.2017 (ΑΔΑ: Ω0Θ5Ω9Θ-ΡΞΜ) Απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Λήψη 
απόφασης σχετικά με την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου», αποφασίστηκε ομόφωνα, η 
ενεργή συμμετοχή του Δήμου Δελφών στον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής 
Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ», ως τακτικό μέλος.  
 

Ο Σύνδεσμος Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου 
(Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» συστάθηκε με  τα ΦΕΚ 164/17-3-1993 & ΦΕΚ 1947/3-10-2007 
(τεύχος Β’).  
 

Βάση του Ν. 3463/2006 και με το άρθρο 246, ο Δήμος Δελφών, ο οποίος έχει πληθυσμό 
έως τριάντα χιλιάδες κατοίκους, συμμετέχει με δύο (2) αντιπροσώπους στο διοικητικό 
συμβούλιου του Συνδέσμου .  

 
Με βάση τα ανωτέρω προτείνουμε τους κάτωθι δύο (2) αντιπροσώπους (δύο (2)  τακτικούς 

και δύο (2) αναπληρωματικούς ), για το διοικητικό συμβούλιου του Συνδέσμου: 
   

 
 


