
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ                                          
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
( 2ας   Ιουνίου  2017) 

------- 
 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ∆ΙΑΤΑΞΗ 
1. Περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο «Master plan: Πρόταση χρηματοδότησης 

(feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του ∆ήμου. (Εισηγητής: κ. 
∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – στην πρόσκληση 34 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. (Εισηγήτρια: κ. 
Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ∆ήμου, έτους 2017. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος 
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. ∆ιαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος 
Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ. 
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη σύννομης χορήγησης του 
επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε υπαλλήλους του ∆ήμου ∆ελφών. (Εισηγητής: 
κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 

7. Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 
2016. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών 
Υπηρεσιών). 

8. Εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ∆ήμου 
∆ελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών 
Υπηρεσιών). 

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΟΥ. (Εισηγητής: κ. 
Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 

10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 

11. Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΑΣΟΥΣ 
∆.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 

12. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ με απ΄ ευθείας 
ανάθεση. (Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

13. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. 
∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

14. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια: κ. 
∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

15. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. (Εισηγήτρια: κ. 
∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

16. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η. (Εισηγήτρια: 
κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

17. Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. 
∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 



18. Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν τα 
κληροδοτήματα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου ∆εδουσόπουλου» και 
«∆ωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά». (Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα 
Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 

19. Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2017. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

20. Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου ∆ελφών. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 

21. Έγκριση μελέτης με τίτλο «∆ιαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στην ∆Κ 
Άμφισσας του ∆ήμου ∆ελφών» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. (Εισηγητής: 
κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 

22. Επί αιτήσεως  δημοτών σχετ. με το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
– ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ  (άρθρο 
215 παρ. 3 Ν.3463/2006 ∆ΚΚ) (Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 

23. Επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων ∆ήμου ∆ελφών για επιχορήγηση και διάθεση 
πίστωσης. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

24. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 2ήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ 
«Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» 29 και 30 
Ιουλίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση δαπάνης για τη γιορτή έναρξης της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης 
& ∆ημιουργικότητας 2017» της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. 
Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 

26. Έγκριση συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, 
Αθήνα, Νοεμβρίου 2017. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, 
Αντιδήμαρχος). 

27. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» μέσω  
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011). (Εισηγήτρια: κ. Μαρία 
Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού ακτών στο ∆ήμο ∆ελφών. (Εισηγήτρια: 
κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

29. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 

30. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός δεξαμενών διϋλιστηρίου Άμφισσας. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).  

31. Κατάρτιση και ψήφιση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών «Κέντρα 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π.». (Εισηγητής: κ. Αριστείδης 
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

32. Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών -  Κ.∆.Α.Π.» που θα λειτουργήσει στο ∆ήμο ∆ελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης 
Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 

33. Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση χώρων των: 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας 
και 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας στο ∆ήμο ∆ελφών για την λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π., μετά το πέρας του σχολικού 
ωραρίου. (Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.). 

34. Έγκριση παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Άμφισσας για διεξαγωγή εξετάσεων 
στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. (Εισηγητής: κ. 
Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.) 

35. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας. 
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.) 

36. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο ∆ημοτικό Σχολείο Άμφισσας. 
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.). 

37. Λήψη απόφασης  για απονομή τίτλου «Επίτιμου ∆ημότη ∆ήμου ∆ελφών» στην κ. 
Νάνσυ Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας 
΄ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.΄. (Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 

  



1. 
Περί έγκρισης ή μη της πρότασης με τίτλο «Master plan: Πρόταση χρηματοδότησης 
(feasibility study) για Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του ∆ήμου. 
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
  



2. 
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ – στην πρόσκληση 34 της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας.  
(Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη ∆/νσης Προγρ/σμού). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 

 Η αρ. πρωτ. 2688/24-5-2017 (Α∆Α: 7Κ177ΛΗ-ΘΜΚ) πρόσκληση της Ε.Υ.∆.Ε.Π 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Κωδικός πρόσκλησης:34) για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος –
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) με τίτλο «Ολοκλήρωση τμηματοποιημένων  έργων (phasing) ή και 
συνεχιζόμενων/ήδη συμβασιοποιημένων έργων περιόδου 2007-2013 των υποδομών 
συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται 
σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ» 

 Το γεγονός ότι με την Α.Π. 1198/02-02-2017(Α∆Α:Ω84Ρ465ΧΙ8-59Ψ)  απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακλήθηκε η απόφαση ένταξης της εν θέματι 
πράξης 

 Την αριθ. 1706/01-03-2017(Α∆Α:6ΕΝ37ΛΗ-Υ2Γ) πρόσκληση του Περιφερειάρχη 
Στερεάς Ελλάδας  (κωδικός πρόσκλησης 32 και Α/Α ΟΠΣ1926 ) για την υποβολή 
προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 Η αρ. 53 /20.03.2017 (Α∆Α: 7ΜΟΖΩ9Θ-ΒΚΧ)  απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
∆ήμου ∆ελφών περί έγκρισης υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στα πλαίσια 
της Α.Π. 1706/01-03-2017 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (κωδικός 
πρόσκλησης 32 και Α/Α ΟΠΣ1926) της πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» 

 Το γεγονός ότι με το Α.Π. 11985/26-5-2017 έγγραφο της ∆.Τ.Υ. αιτήθηκε : 
Α. η πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ»  να 
προταθεί για χρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 
2688/24.05.2017 και με κωδ. πρόσκλησης: 34, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» στην οποία αναφέρεται δυνητικός 
δικαιούχος και ο ∆ήμος ∆ελφών, με τα εξής υποεργα:            

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ  το οποίο είναι 
συμβασιοποιημένο  και υλοποιείται 

2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ η οποία είναι προμήθεια που έχει δημοπρατηθεί 
και έχει κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την 
417/2016(Α∆Α:ΩΛ∆ΟΩ9Θ-4Χ9)απόφαση οικονομικής επιτροπής. 

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αποτελεί υπηρεσία συμβασιοποιημένη  
4. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Β.   Την ανάκληση της αρ. 53 /20.03.2017 (Α∆Α: 7ΜΟΖΩ9Θ-ΒΚΧ)  απόφασή του 
∆ημοτικού Συμβουλίου διότι α) η πρόσκληση 34 αφορά αποκλειστικά και μόνο πράξεις 
ολοκλήρωσης τμηματοποιημένων έργων (phasing) ή και συνεχιζόμενων / ήδη 
συμβασιοποιημένων έργων περιόδου 2007 – 2013, όπως και η πράξη 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» του ∆ήμου μας, και όχι 
πράξεις νέων και μεταφερόμενων έργων που περιλαμβάνει η πρόσκληση 32 β) Η 
αξιολόγηση των προτάσεων στην πρόσκληση 34 είναι άμεση (δηλαδή αμέσως μετά 
την υποβολή πρότασης) και ο χρόνος υποβολής πρότασης βραχύς (δηλαδή ως την 
29-6-2017), ενώ στην πρόσκληση 32 η αξιολόγηση προτάσεων είναι συγκριτική και ο 
χρόνος υποβολής πρότασης έχει παραταθεί ως την 21-8-2017 και από τότε και μετά 



θα ξεκινήσει η συγκριτική αξιολόγηση γ) Το υποέργο 1 της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και αυτή τη 
στιγμή στερείται χρηματοδότησης και το υποέργο 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ» 
πρέπει να χρηματοδοτηθεί άμεσα προκειμένου να συμβασιοποιηθεί και να εκτελεστεί 
το συντομότερο δυνατό δ) η ∆ΤΥ είναι έτοιμη για την υποβολή πρότασης για 
χρηματοδότηση της πράξης αμέσως μετά την λήψη σχετικής απόφασης από το 
∆ημοτικό Συμβούλιο 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 
Α. Να προταθεί η πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΙΤΕΑΣ» για χρηματοδότηση στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 
2688/24.05.2017 και με κωδ. πρόσκλησης: 34, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», Α.Π. 14 «∆ιατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – 
προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» με τα εξής υποεργα:            

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ  το οποίο είναι 
συμβασιοποιημένο  και υλοποιείται 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΙΤΕΑΣ η οποία είναι προμήθεια που έχει 
δημοπρατηθεί και έχει κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με 
την αριθ.417/2016(Α∆Α:ΩΛ∆ΟΩ9Θ-4Χ9) απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής. 

 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ αποτελεί υπηρεσία συμβασιοποιημένη  
 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Β. Την ανάκληση της αρ. 53 /20.03.2017 (Α∆Α: 7ΜΟΖΩ9Θ-ΒΚΧ)  απόφασης του 
∆ημοτικού Συμβουλίου δια τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. 

 
 

 
  



3. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ∆ήμου, έτους 2017.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
“…                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   11 
                                                            ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  231/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 11ης/26.05.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 26.05.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11417/22.05.2017 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
2. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος  2. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
3. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 3. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος   
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 04 και 05, παραβρέθηκε 
ο κ. Νικόλαος Λύτρας υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με α/α 06 και 07, παραβρέθηκε 
ο κ. Ανδρώνος ∆ημήτριος.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15ο)  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.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος 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.∆. 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. ∆ια 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 ∆ήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια 
όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήμων 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 ∆ήμου ∆ελφών 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 
∆ημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 
∆ημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.  

7.Τον Προϋπολογισμό του ∆ήμου ∆ελφών, οικονομικού έτους 2017, ο οποίος 
ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 02/24/13.02.2017 (Α∆Α 6ΩΛ8Ω9Θ-ΚΝ3) απόφαση του 
∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ελφών.  

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(ο κ. Παναγιώτης Ταγκαλής δήλωσε παρών)  

1.Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2017 
του ∆ήμου ∆ελφών ως εξής: 
 
 
 
 



 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 

  Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους 2017 

Α/ΑΚ.Α.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 1 00-6443. ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 40.000,00 20.000,00 60.000,00 

 2 15-6262.002 Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδου Άμφισσας 8.518,80 8.000,00 16.518,80 

 3 15-6262.017 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  0,00 5.000,00 5.000,00 

 γηπέδου Πολυδρόσου 

 4 15-6262.018 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  0,00 5.000,00 5.000,00 

 γηπέδου Γραβιάς 

 5 15-6262.019 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  0,00 5.000,00 5.000,00 

 γηπέδου Ιτέας 

 6 15-6262.020 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  0,00 5.000,00 5.000,00 

 γηπέδου Άμφισσας 

 7 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 100.000,00 30.000,00 130.000,00 

 8 35-6262.019 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  0,00 4.000,00 4.000,00 

 ∆.Ε.∆εσφίνας 

 9 00-8111.001 Συμψηφισμός οφειλών προς ΙΚΑ στα πλαίσια του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 70.000,00 5.000,00 75.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 87.000,00 

 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 

 10 15-6262.009 Ειδική επανασπορά γηπέδου Γραβιάς-Πολυδρόσου 28.000,00 -8.000,00 20.000,00 

 11 15-7518.001 Συμμετοχή του ∆ήμου ∆ελφών στο ∆ίκτυο Πολιτισμού και Τουρισμού των ∆ήμων 140.000,00 -50.000,00 90.000,00 



 ∆ελφών και ∆ωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 12 35-7135.005 Τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συστημάτων αυτόματου ποτίσματος  5.000,00 -5.000,00 0,00 

 γηπέδου Πολυδρόσου 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟ∆ΩΝ -63.000,00 

 3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  

 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 13   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 144.870,07 -24.000,00 120.870,07 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟ∆ΩΝ -24.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟ∆ΩΝ: ΕΞΟ∆ΩΝ: 0,00 
 
 
  2.Η παρούσα υποβάλλεται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου ∆ελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 231/26.05.2017. 
………………………………………………………………………………



 

 

4. 
∆ιαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης.  
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
EΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:  Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.∆.Κ. 
 

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

 
1. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου, με το αριθμ.2146/2-

5-2017 έγγραφο της, μας διαβίβασε την από 1-2-2017 αίτηση της κ. Ευαγγελίας Αποστόλου 
μαζί με την από 14-4-2017 Έκθεση αρμοδίου υδραυλικού της αυτής υπηρεσίας, με τα οποία 
μας γνωστοποιούν ότι « Βάσει της έκθεσης αυτοψίας του κ. Καλογιάννη Παναγιώτη, υδραυλικού 
της υπηρεσίας μας , βεβαιώνεται  ότι  η ένδειξη του 819 ∆ υδρομέτρου  στις 14-4-2017 ήταν 
1928 κ.μ. και όχι 1997 κ.μ. όπως από λάθος έχει καταγραφεί στο σύστημα. Παρακαλούμε όπως 
γίνει καταχώρηση στο ορθό και διαγραφή της υπέρβασης». 
       Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η υπηρεσία μας, διαπιστώσαμε από το  μηχανογραφικό 
πρόγραμμα της ύδρευσης και οικονομικής διαχείρισης του δήμου ∆ελφών και κυρίως, από το 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ∆ΡΟΜΕΤΡΟΥ, ότι η ένδειξη  του αριθμ. 819 ∆ υδρομέτρου στο 
τέλος του Α΄ Τετράμηνου του έτους 2016 ήταν 1.866,00 m3 , και στο τέλος του Β΄ Τετράμηνου 
του 2016 ήταν 1.997,00 m3 με αποτέλεσμα να χρεωθεί για το Β΄ Τετράμηνο 2016 131,00m3 
κατανάλωση,  ενώ στις 14 - 4 - 2017 (περίπου τέλους Α΄ Τετράμηνου 2017), σύμφωνα με το 
προαναφερόμενο έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος και την από  14-4-2017 σχετική ΕΚΘΕΣΗ 
του αρμοδίου υδραυλικού , η ένδειξη ήταν  1928,00 m3 . 
      Η  συνολική κατανάλωση του υδρομέτρου που είχε τα τρία Τετράμηνα (από το Β΄/2016  
μέχρις και τέλους Α΄/2017 ), ήταν 62,00 m3 (1.866,00 m3 τέλος Α΄ Τετραμήνου 2016 – 1.928,00 
m3 τέλος Α΄ Τετραμήνου 2017), ενώ τα δωρεάν κυβικά που δικαιούται  το ίδιο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα,  είναι 120,00 m3 (40,00 m3/τετράμηνο Χ 3 Τετράμηνα ).  
     Επομένως, πρέπει να διαγραφή  η κατανάλωση των 131,00 m3 που χρεώθηκε το Β΄ 
Τετράμηνο του 2016 και ,να χρεωθεί μόνο με τις Πάγιες χρεώσεις, τόσο το Β΄ Τετράμηνο του 
2016 όσο και τα επόμενα Τετράμηνα (Γ΄/2016 και Α΄/2017), διότι τα δωρεάν m3 (120,00)  που 
δικαιούται ,είναι περισσότερα από τα 62,00 m3 της πραγματικής κατανάλωσης που έχει, ως 
κατωτέρω:   
          Ποσό που χρεώθηκε το Β΄/ 2016 
(131 m3 – Αρ. Βεβαίωσης 1213/14-11-2016)  
           40 m3 Χ 0,00 e/m3   =     ----- 
           40 m3 Χ 0,87 e/m3   =   34,80 
           40 m3 X 1,19 e/m3   =   47,60 
           11 m3 X 1,95 e/m3   =   21,45     
                              Σύνολο      103,85 
                      Φ.Π.Α. 13%         13,50     
                    Γενικό Σύνολο     117,35 
Ποσό διαγραφής : 117,35 € μετά Φ.Π.Α. 
 

2. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ελφών, με το 
αριθμ.6117/2016/29-3-2016 έγγραφο της, μας διαβίβασε την από 15-3-2016 αίτηση του κ. 
Παναγιώτη Γάτου του Θεοδώρου με την οποία ζητούσε να γίνει διακοπή του αριθμ. 797 Α 
υδρομέτρου που βρίσκεται στην οδό Γιαγτζή -7 στην Άμφισσα. 
     Η Υπηρεσία μας μόλις παρέλαβε το ανωτέρω έγγραφο , αδρανοποίησε το αριθμ. 797 Α 
υδρόμετρο προκειμένου να μην εκδοθεί λογ/σμός για το Β΄Τετράμηνο του έτους 2016. Πλην 
όμως, για άγνωστους λόγους δεν αποθηκεύτηκε η απενεργοποίηση του υδρομέτρου, με 
αποτέλεσμα να εκδοθεί λογ/σμός με τις πάγιες χρεώσεις του Β΄Τετραμήνου του έτους 2016, 
ενημερώνοντας αμέσως για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, τον ιδιοκτήτη του υδρομέτρου 
κ. Παναγιώτη Γάτο με το αριθμ.  27473/15-11-2016 έγγραφο μας, αναφέροντας του ότι :  « … 
Με την παρούσα επιστολή μας , σας ενημερώνουμε να μην λάβετε καθόλου υπόψη, τις οφειλές 
του υδρομέτρου αυτού για το Β΄ Τετράμηνο του έτους 2016 που χρεωθήκατε, διότι η υπηρεσία 
μας θα ζητήσει με σχετική εισήγηση προς το ∆ημοτικό συμβούλιο την διαγραφή των 
βεβαιωθέντων ποσών που χρεωθήκατε, κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο».  



 

 

      Στην συνέχεια, ο κ. Παναγιώτης Γάτος κατέθεσε την από 19-12-2016 Ένστασή του, με την 
οποία ζητούσε την διαγραφή χρεώσεων τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, αναφέροντας ότι 
στις 15-3-2016 είχε καταθέσει δύο αιτήσεις με τις οποίες ζήτησε την διακοπή ύδρευσης των δύο 
καταστημάτων του, με αριθμούς υδρομέτρων 797 Α και 798 Α που βρίσκονται στην οδό Γιαγτζή 
-7 στην Άμφισσα, και με έκπληξη διαπίστωσε ότι ενώ έγινε αποξήλωση της μοναδικής παροχής 
της ιδιοκτησίας του από τον Μάρτιο του έτους 2016, συνέχιζε ο ∆ήμος να του γνωστοποιεί 
δαπάνες και προσαυξήσεις για παροχή η οποία δεν υπάρχει, ζητώντας άμεσα την διαγραφή 
τους.  
       Κατόπιν της  ανωτέρω Ένστασης, η υπηρεσία μας με το αριθμ. 30397/2016/9-1-21017 
έγγραφο της  προς την ∆/νση Περιβάλλοντος, ζήτησε διευκρινήσεις  ποια μοναδική παροχή της 
ιδιοκτησίας του κ. Γάτου, που ήταν κοινή  των δύο καταστημάτων του « ξήλωσε» η υπηρεσία 
τους, διότι στο μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης, ο κ. Γάτος εμφανιζόταν πέραν του 
αριθμ. 797 Α υδρομέτρου το οποίο είχε διακοπή ,ότι χρεώνετο με ακόμη δύο (2) υδρόμετρα  το 
αριθμ. 2057 Α στην οδό  Κοκκινοπούλου στην Άμφισσα ,και το αριθμ. 798 Α  στην οδό Γιαγτζή-
7 ,το οποίο ήταν καταχωρημένο στο μηχανογραφικό πρόγραμμα της ύδρευσης, ως ιδιοκτησία 
του Κληροδοτήματος Ι. Αθανασοπούλου. 
      Απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο μας, η ∆/νση Περιβάλλοντος με το αριθμ. 
6116/2016/11-5-2017 έγγραφο της, μας γνωστοποιεί τα εξής :  
« 1. Ο ανωτέρω στην κατοχή του έχει δύο καταστήματα στην οδό Γιαγτζή 7.  2. Στο πρώτο 
κατάστημα το οποίο υδρεύεται από το 797 Α υδρόμετρο έγινε διακοπή στις 29-3-2016. 3. Το 
δεύτερο κατάστημα εμφανίζεται υδρευόμενο από το 798 Α υδρόμετρο, το οποίο από αυτοψία 
που διενεργήθηκε από τον υδραυλικό της υπηρεσίας μας κ. ∆ερνίκο Ιωάννη στις 31-3-2016 δεν 
ευρέθη.  4. Η Υπηρεσία μας, διαπίστωσε ότι το συγκεκριμένο δεύτερο κατάστημα, υδρευόταν 
από το 797 Α υδρόμετρο (το οποίο ανήκει στο πρώτο κατάστημα). Συνεπώς η διακοπή του 
νερού στο δεύτερο κατάστημα με εμφανιζόμενο υδρόμετρο το 798 Α έγινε στις 29-3-2016 όταν 
έγινε και η διακοπή του 797 Α υδρομέτρου. Στο δεύτερο κατάστημα εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης « 
Κληροδότημα Ι. Αθανασοπούλου» και υπόχρεος ο κ. Γάτος Παναγιώτης του Θεοδώρου. Από 
το προσκομιζόμενο στην υπηρεσία μας Πιστοποιητικό καταχώρησης εγγραπτέας πράξης του 
Κτηματολογικού Γραφείου Άμφισσας, με αριθμό καταχώρησης 99 στις 2-2-2007 και αριθμό 
συμβολαίου 7011/2-1-2007 , ιδιοκτήτης και του δεύτερου καταστήματος είναι ο κ. Γάτος 
Παναγιώτης του Θεοδώρου και γι’ αυτό ζητά την διακοπή του 798 Α υδρομέτρου». 
       Κατόπιν όλων των ανωτέρω, θα πρέπει να διαγραφούν οι πάγιες χρεώσεις και των δύο 
υδρομέτρων (797 Α και 798 Α) από τις 29-03-2016 που έγινε η διακοπή τους , ήτοι :  α) του 
μηνός Απριλίου 2016 και β) του Β΄Τετραμήνου 2016 ως κάτωθι:  

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 
( Αρ. Βεβ. 789 & 790/22-8-2016) 

 
 Αριθμός Υδρομέτρου                                 Αριθμός υδρομέτρου  
             797 Α                                                          798 Α 
Πάγιο ύδρευσης            4,76                    Πάγιο ύδρευσης                4,76 
Συντ. Υδρομ. & ∆εξαμ.  0,42                   Συντ. Υδρομ. & ∆εξαμ.       0,42 
ΦΠΑ 13% ύδρευσης      0,62                  ΦΠΑ 13% ύδρευσης           0,62 
ΦΠΑ 24% Υδρομέτρου  0,10                  ΦΠΑ 24% υδρομέτρου       0,10 
Πάγιο Αποχέτευσης.      2,32                  Πάγιο Αποχέτευσης.           2,32 
ΦΠΑ 24% Αποχέτ.         0,56                  ΦΠΑ 24% Αποχέτ.              0,56 
                   Σύνολο        8,78                                              Σύνολο    8,78 
Σύνολο διαγραφής μηνός Απριλίου 2016 : 17,56 μετά ΦΠΑ (8,78 Χ 2) 
 

Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016 
(Αρ. Βεβ.1213 & 1214/14-11-2016)  

 
Αριθμός Υδρομέτρου                                 Αριθμός υδρομέτρου  
             797 Α                                                          798 Α 
 
Πάγιο ύδρευσης            19,04                 Πάγιο ύδρευσης               19,04 
Συντ. Υδρομ. & ∆εξαμ.    1,67                 Συντ. Υδρομ. & ∆εξαμ.      1,67 
                      Σύνολο    20,71                                        Σύνολο      20,71 
ΦΠΑ 13% ύδρευσης       2,48                  ΦΠΑ 13% ύδρευσης         2,48 
ΦΠΑ 24% Υδρομέτρου   0,40                ΦΠΑ 24% υδρομέτρου       0,40 
Πάγιο Αποχέτευσης.       9,26                  Πάγιο Αποχέτευσης.         9,26 



 

 

ΦΠΑ 24% Αποχέτ.          2,22                  ΦΠΑ 24% Αποχέτ.           2,22 
                    Σύνολο      35,07                                          Σύνολο   35,07 
Σύνολο διαγραφής Β΄Τετράμηνου 2016 : 70,14 μετά ΦΠΑ (35,07 Χ2). 
Ποσό ∆ιαγραφής : 87,70 €  μετά ΦΠΑ ( 17,56 + 70,14) 
 
  



 

 

5. 
Επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ. 
(Εισηγητής: κ. ∆ημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

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

Το τμήμα εσόδων, περιουσίας & κληροδοτημάτων της ∆/νσης μας με το αριθμ. πρωτ. 
110232/18.05.2017 έγγραφό του, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την 
επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΤΑΠ και πρόστιμα ΤΑΠ καθότι εκ 
παραδρομής επιβλήθηκαν ΤΑΠ και ∆ημοτικά Τέλη από 01/01/2011 εώς 31/12/2016 σε ακίνητο  
εμβαδού 113,15 τμ , ενώ το ορθρό εμβαδόν αυτού είναι 92,33 τμ . 

Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 10563/12-05-2017 τροποιητική απόφαση 
επιβολής προστίμου του Αντιδημάρχου Οικονομικών με τα νέα δεδομένα. 

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 44,35 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α. 00-8261.001 
του προϋπολογισμού του ∆ήμου μας τρέχουσας χρήσεως. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΙΠΛΟΤΥΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ 
ΠΟΣΟ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ Εκ παραδρομής 
χρέωση  

510/24.04.2017 241,60€  44,35€ 

 
 
  



 

 

6. 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη σύννομης χορήγησης του 
επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε υπαλλήλους του ∆ήμου ∆ελφών.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) και σύμφωνα με το 
άρθρο 17, χορηγήθηκε από 1-11-2011 το επίδομα οικογενειακής παροχής,  στους δικαιούχους 
υπαλλήλους του ∆ήμου, σε μηνιαία βάση, με τις αποδοχές τους. 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή του Ν.4354/2015 «∆ιαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) ειδικά στο άρθρο 15  δεν 
επήλθε μεταβολή στα ποσά χορήγησης του επιδόματος οικογενειακής παροχής, σε σύγκριση με αυτά 
του Ν.4024/2011 και συνεχίστηκε η καταβολή στους δικαιούχους υπαλλήλους του ∆ήμου.  

Κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4354/2015, του Κεφαλαίου Β και στη διαδικαστική φάση της 
Μισθολογικής Κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων του ∆ήμου στα μισθολογικά κλιμάκια του 
άρθρου 9, σύμφωνα με τα  άρθρα 26 και 27 του παρόντος νόμου, διαπιστώθηκε η μη σύννομη 
καταβολή του επιδόματος οικογενειακής παροχής σε σαράντα επτά (47) συνολικά ενεργούς 
υπαλλήλους του ∆ήμου ∆ελφών, με σχέση εργασίας ∆ημοσίου ∆ικαίου (μόνιμοι), Ι.∆.Α.Χ. και Ι.∆.Ο.Χ., 
ως αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

A/A	

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	

ΤΕΚΝ
Ο	

ΕΤΟΣ	
ΓΕΝΝ
ΗΣΗΣ	

ΧΡΟΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ	ΠΟΣΟ	 ΣΥΝΟΛΙΚΟ	

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ	
ΠΟΣΟ	

ΜΗ
ΝΕΣ	

X	 ΠΟΣΟ	 =	 ΕΠΙΜ.	ΣΥΝ.	

Ι.	ΜΟΝΙΜΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	
		

1	 ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤ
ΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1994	 1/1/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 44	 x 50,00	 =	 2.200,00	

			3.200,00			
2ο		 1996	 1/1/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 20	 x 50,00	 =	 1.000,00	

2	 ΒΡΟΥΒΑ	ΘΕΩΝΗ	
του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1993	 1/9/2015	 ‐
1/10/201

6	 =	 13	 x 50,00	 =	 650,00	 							650,00			

3	 ΓΚΙΟΥΛΟΥ	
ΑΝΝΑ	του	
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2015	 =	 12	 x 20,00	 =	 240,00	 							240,00			

4	 ΖΑΡΓΑΝΗΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	του	
ΧΡΗΣΤΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2013	 ‐ 1/1/2015	 =	 16	 x 20,00	 =	 320,00	
							770,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/6/2016	 =	 9	 x 50,00	 =	 450,00	
5	 ΙΓΓΛΕΖΟΥ	

ΜΑΡΙΑ	του	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/7/2015	 =	 34	 x 50,00	 =	 1.700,00	 			1.700,00			

6	 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	του	
ΙΩΑΝΝΗ	

1ο		 1997	 1/1/2016	 ‐ 1/9/2016	 =	 8	 x 20,00	 =	 160,00	 							160,00			

7	 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	
ΜΙΧΑΗΛ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

1ο		 1991	 1/9/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 36	 x 20,00	 =	 720,00	
			1.320,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

8	 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ	
ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐
1/11/201

5	
=	 14	 x 50,00	 =	 700,00	 							700,00			



 

 

9	 ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ	
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	του	
ΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ	

1ο		 1990	
1/12/201

3	 ‐ 1/9/2016	 =	 33	 x 50,00	 =	 1.650,00	 			1.650,00			

10	 ΚΟΪΒΑΡΗΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ	

1ο		 1991	 1/9/2013	 ‐ 1/5/2016	 =	 32	 x 20,00	 =	 640,00	
			1.240,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

11	 ΚΟΥΤΡΑΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
του	ΙΩΑΝΝΗ	

1ο		 1989	 1/9/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 36	 x 50,00	 =	 1.800,00	 			1.800,00			

12	 ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	
του	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/7/2015	 =	 10	 x 20,00	 =	 200,00	 							200,00			

13	 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ	
ΕΥΑΝΘΙΑ	του	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 50,00	 =	 1.200,00	 			1.200,00			

14	 ΜΗΛΙΩΤΗΣ	
ΕΥΘΥΜΙΟΣ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 48	 x 50,00	 =	 2.400,00	 			2.400,00			

15	 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 36	 x 20,00	 =	 720,00	
			2.520,00			

2ο		 1991	 1/9/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 36	 x 50,00	 =	 1.800,00	

16	 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ	
ΙΩΑΝΝΗΣ	του	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	

1ο		 1987	 1/1/2012	 ‐ 1/5/2014	 =	 28	 x 20,00	 =	 560,00	
			1.960,00			

2ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/1/2015	 =	 28	 x 50,00	 =	 1.400,00	

17	 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ	
ΧΡΗΣΤΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

2ο		 1996	 1/1/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 20	 x 20,00	 =	 400,00	 							400,00			

18	 ΠΙΤΕΛΛΗ‐
ΑΡΒΑΝΙΤΗ	
ΣΥΜΕΩΝΗ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

1ο		 1989	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2012	 =	 8	 x 50,00	 =	 400,00	 							400,00			

19	 ΠΟΛΙΤΟΥ	
ΕΛΕΝΗ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 20,00	 =	 480,00	 							480,00			

20	 ΡΑΛΛΙΟΥ	
ΑΣΠΑΣΙΑ	του	
ΧΡΗΣΤΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 20,00	 =	 240,00	 							240,00			

21	 ΡΟΥΜΠΟΥ	
ΑΝΘΗ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 48	 x 20,00	 =	 960,00	
			1.560,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

22	 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
του	ΛΟΥΚΑ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/8/2016	 =	 23	 x 50,00	 =	 1.150,00	 			1.150,00			

23	 ΤΙΜΟΛΕΩΝ	
ΕΥΘΥΜΙΑ	του	
ΙΩΑΝΝΗ	

1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐
1/11/201

4	 =	 26	 x 50,00	 =	 1.300,00	
			1.580,00			

2ο		 1991	 1/9/2013	 ‐
1/11/201

4	
=	 14	 x 20,00	 =	 280,00	

24	 ΤΟΥΜΠΑΣ	
ΝΙΚΟΛΑΟΣ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

2ο		 1997	 1/1/2016	 ‐ 1/9/2016	 =	 8	 x 50,00	 =	 400,00	 							400,00			

25	 ΤΣΕΛΕΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

1ο		 1991	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 50,00	 =	 2.800,00	 			2.800,00			



 

 

26	 ΦΛΩΡΟΥ	
ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

1ο		 1988	 1/1/2012 ‐ 1/9/2016 = 56 x 50,00	 =	 2.800,00 		2.800,00			

ΙΙ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ	ΧΡΟΝΟΥ	
		 		 		 		 		 	 		 		 		 		 		 		 		 		
27	 ΑΓΓΟΥΡΑ	ΖΩΗ	

του	ΙΩΑΝΝΗ	
1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 48	 x 20,00	 =	 960,00	

			2.760,00			
2ο		 1991	 1/9/2013	 ‐ 1/9/2016	 =	 36	 x 50,00	 =	 1.800,00	

28	 ΑΡΒΑΝΙΤΗ	
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ	
του	
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	

1ο		 1987	 1/1/2012	 ‐ 1/7/2012	 =	 6	 x 50,00	 =	 300	

			2.180,00			2ο		 1989	 1/1/2012	 ‐
1/11/201

4	
=	 34	 x 20,00	 =	 680	

3ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 50,00	 =	 1200	
29	 ΒΕΛΑΩΡΑ	

ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

1ο		 1985	 1/1/2012	 ‐ 1/1/2014	 =	 24	 x 20,00	 =	 480,00	

			1.280,00			
2ο		 1989	 1/9/2012	 ‐ 1/1/2014	 =	 16	 x 50,00	 =	 800,00	

30	 ΒΟΥΛΓΑΡΗ‐
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟ
Υ	ΜΑΡΙΑ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1988	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 20,00	 =	 1.120,00	

			1.720,00			
2ο		 1992	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

31	 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ	
ΔΕΣΠΟΙΝΑ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1988	 1/1/2012	 ‐ 1/7/2012	 =	 6	 x 50,00	 =	 300,00	
							780,00			

2ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 20,00	 =	 480,00	

32	 ΚΑΤΣΙΟΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

1ο		 1987	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 70,00	 =	 3920	

			9.760,00			
2ο		 1990	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 50,00	 =	 2800	
3ο		 1992	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 50,00	 =	 2800	
4o	 1996	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 20,00	 =	 240	

33	 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	
ΣΠΥΡΙΔΩΝ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 50,00	 =	 1.200,00	 			1.200,00			

34	 ΛΙΑΠΗΣ	
ΘΕΟΔΩΡΟΣ	του	
ΙΩΑΝΝΗ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 20,00	 =	 480,00	
			1.680,00			

2ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 50,00	 =	 1.200,00	

35	 ΜΟΥΖΟΚΕ	
ΑΛΕΞΙΑ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	 							600,00			

36	 ΠΑΠΠΟΥ	ΜΑΡΙΑ	
του	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	 1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 48	 x 20,00	 =	 960,00	 							960,00			

37	 ΣΔΡΟΥΛΙΑ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
του	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ	

1ο		 1989	 1/9/2013 ‐ 1/9/2016 = 36 x 6,25	 =	 225,00 						225,00			

38	 ΣΕΓΔΙΤΣΑ	
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
του	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	

1ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 25,00	 =	 300,00	 							300,00			

39	 ΣΤΡΕΜΠΕΛΑ‐
ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ	του	
ΕΥΘΥΜΙΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 6,25	 =	 150,00	 							150,00			

40	 ΤΣΙΜΙΝΟΥ	‐	
ΚΑΚΑΒΗ	
ΠΟΛΥΞΕΝΗ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

1ο		 1990	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 50,00	 =	 2.800,00	 			2.800,00			



 

 

41	 ΤΣΙΝΤΑΒΗ	
ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

1ο		 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/9/2016	 =	 24	 x 20,00	 =	 480,00	 							480,00			

42	 ΦΑΡΔΕΛΛΟΥ	
ΛΕΜΟΝΙΑ	του	
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	

1ο		 1990	 1/9/2012	 ‐
1/10/201

4	 =	 25	 x 20,00	 =	 500,00	
			1.100,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

43	 ΦΕΛΛΟΥ	
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	του	
ΗΛΙΑ	

1ο		 1988	 1/1/2012	 ‐ 1/9/2016	 =	 56	 x 20,00	 =	 1.120,00	
			1.720,00			

2ο		 1993	 1/9/2015	 ‐ 1/9/2016	 =	 12	 x 50,00	 =	 600,00	

ΙΙΙ.		ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	ΧΡΟΝΟΥ		
		 		 		 		 		 	 		 		 		 		 		 		 		 		
44	 ΓΚΕΚΟΥΔΗ	

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
του	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

1ο		 1992	 1/9/2015	 ‐ 1/8/2016	 =	 11	 x 20,00	 =	 220,00	 							220,00			

45	 ΚΑΛΛΙΑΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	του	
ΖΑΧΑΡΙΑ	

1ο		 1988	 1/1/2012	 ‐ 1/8/2016	 =	 55	 x 20,00	 =	 1.100,00	
			2.150,00			

2ο	 1996	 1/1/2015	 ‐
1/10/201

6	 =	 21	 x 50,00	 =	 1.050,00	

46	 ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥΡ
ΟΥ	ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	
του	ΘΕΟΦΙΛΟΥ	

1ο		 1988	
1/10/201

3	 ‐ 1/8/2016	 =	 34	 x 20,00	 =	 680,00	
			1.830,00			

2ο	 1992	 1/9/2014	 ‐ 1/8/2016	 =	 23	 x 50,00	 =	 1.150,00	
47	 ΣΑΡΚΟΥ	

ΙΩΑΝΝΑ		του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

1ο		 1990	 1/10/201
3	

‐ 1/8/2016	 =	 34	 x 50,00	 =	 1.700,00	 			1.700,00			

		 		 		 		 		 	 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 	 		 		 		 		 ΣΥΝΟΛΟ	 69.115,00

Αναφορικά με τη διαδικασία της επιστροφής των παραπάνω αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, παραθέτουμε τις σχετικές διατάξεις: 
1. Του άρθρου 24 παράγρ. 1 και 2 του Ν. 4354/2015, που αναφέρει ότι: «1. Οφειλές υπαλλήλων 

ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως 
καταβληθείσες αποδοχές ή αποζημιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται εφ άπαξ χωρίς 
προσαυξήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Ν.4270/2014(Α 143). 2. Η 
επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται 
να γίνεται και με παρακράτηση του ενός δέκατου 1/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του ή 
της σύνταξης, εφόσον στο μεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος …..». 

2. Του άρθρου 3 παράγρ. 1 του Ν.∆. 356/1974, που αναφέρει ότι: «τα εξ οιασδήποτε αιτίας χρέη 
προς το ∆ημόσιο καταβάλλονται εφ άπαξ, εις δόσεις δε εφόσον ίδιαι διατάξεις περί τούτου 
ορίζουν». 

3. Του άρθρου 26 του Ν.∆. 318/1969 (ΦΕΚ 212/Α) που αναφέρει ότι: «χρηματικά ποσά 
αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό ∆ήμων και Κοινοτήτων, αναζητούνται υπό τούτων, 
βεβαιούμενα εντός της υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/68 οριζόμενης προθεσμίας («…εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο 
ανάγονται»), εις βάρος των υπόχρεων, δι΄ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
εγκρινόμενης υπό του Νομάρχου δυναμένου και να μεταρρυθμίζει ταύτην». 

4. Του άρθρου 2 παράγρ. 3 του Ν.∆. 3079/1954 «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων τινών 
αναφερομένων εις την είσπραξιν  των δημοσίων εσόδων» (ΦΕΚ 245/Α/11-10-1954) και όπως 
αναφέρεται στην αριθμ. 2/61551/0022/2004 απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ότι υπάλληλος ή λειτουργός έχει λάβει, 
έστω και καλόπιστα, αποδοχές ή επιδόματα χωρίς να τα δικαιούται, καλείται (από την 
Υπηρεσία) να τα επιστρέψει καταβάλλοντας κάθε μήνα το 1/10 των μηνιαίων αποδοχών του, 
μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής του. Στην περίπτωση όμως που αρνηθεί ο υπάλληλος ή 
λειτουργός την επιστροφή των επί πλέον ληφθέντων χρηματικών ποσών, θα γίνει 
καταλογισμός από τον αρμόδιο διατάκτη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά της 
καταλογιστικής πράξης ο υπάλληλος ή λειτουργός μπορεί να ασκήσει έφεση εντός εξαμήνου 
από της κοινοποιήσεως της, ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 



 

 

Συμπληρωματικά και στην αριθμ. 2635/2014 απόφαση VII Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, αναφέρεται ότι: «… η αρμοδιότητα καταλογισμού αχρεωστήτως ληφθεισών 
αποδοχών από τους υπαλλήλους του ∆ήμου, ανήκει μόνο στα αρμόδια προς τούτο εντεταλμένα 
όργανα (είτε του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το άρθρο 27 Π.∆. 774/1980, είτε της Οικονομικής 
Επιθεώρησης κατά το Ν.∆. 1264/1942, σε συνδυασμό με τα άρθρα 33, 54 και 56 του Ν. 
2362/1995, είτε του ∆ημοτικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 26 του Ν.∆. 318/1969 «περί 
βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των ∆ήμων και Κοινοτήτων», (κατά τους ειδικότερους 
ορισμούς των διατάξεων αυτών) και όχι στο ∆ήμαρχο». 

5. Του άρθρου 28 παράγρ. 1 του Ν. 2470/1997, που αναφέρει ότι: «Η ευθύνη για την ορθή και 
ομοιόμορφη εφαρμογή όλων των μισθολογικού περιεχομένου διατάξεων ανήκει στους 
εκκαθαριστές αποδοχών των υπαλλήλων».  

Τέλος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 65 περί «αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου» 
του Ν. 3852/2010, καθώς και του άρθρου 26 του Ν.∆. 318/1969. 

 
Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 
Την έγκριση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, από τους αναφερόμενους 

εν ενεργεία υπαλλήλους του ∆ήμου μας και σύμφωνα με τον πιο πάνω αναλυτικό πίνακα. 
Η επιστροφή των αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών λόγω εσφαλμένης χορήγησης του 

επιδόματος οικογενειακής παροχής να πραγματοποιηθεί σε τόσες δόσεις, όσο κάθε μία να μην 
υπερβαίνει το 1/10 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του μηνός Μαΐου 2017, των οφειλετών και 
μέχρις εξοφλήσεως της οφειλής τους, ως εξής: 

A/A	

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	

ΚΛΑΔΟΣ	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ	
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ	

ΠΟΣΟ	

ΠΟΣΟΣΤΟ	
ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	

ΠΟΥ	
ΑΠΟΔΟΘΗΚΑΝ	

ΚΑΘΑΡΟ	
ΠΟΣΟ		

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	

ΜΗΝΙΑΙΕΣ	
ΔΟΣΕΙΣ	

Ι.	ΜΟΝΙΜΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	
		

1	 ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΗΣ	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	

			3.200,00			 13,85%	 			2.756,80			 27

2	 ΒΡΟΥΒΑ	ΘΕΩΝΗ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΤΕ9	
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ	 							650,00			 13,55%	 							561,93			 5

3	 ΓΚΙΟΥΛΟΥ	ΑΝΝΑ	του	
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	

ΠΕ1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	
							240,00			 16,22%	 							201,07			 2

4	 ΖΑΡΓΑΝΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	του	
ΧΡΗΣΤΟΥ	

ΤΕ4	ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ	
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ	
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	

							770,00			 11,55%	 							681,07			 5

5	 ΙΓΓΛΕΖΟΥ	ΜΑΡΙΑ	του	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

ΔΕ1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			1.700,00			 9,55%	 			1.537,65			 17

6	 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
του	ΙΩΑΝΝΗ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	 							160,00			 11,55%	 							141,52			 2

7	 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΜΙΧΑΗΛ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΓΕΝΙΚΩΝ	ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	

			1.320,00			 12,55%	 			1.154,34			 13

8	 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ	ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

ΔΕ1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

							700,00			 12,55%	 							612,15			 6



 

 

9	 ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	
του	ΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ	

ΤΕ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	
ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	 			1.650,00			 14,55%	 			1.409,93			 12

10	 ΚΟΪΒΑΡΗΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ	

ΠΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	‐	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	

			1.240,00			 11,55%	 			1.096,78			 8

11	 ΚΟΥΤΡΑΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
του	ΙΩΑΝΝΗ	

ΔΕ29	ΟΔΗΓΩΝ	

			1.800,00			 10,55%	 			1.610,10			 15

12	 ΛΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	
ΙΩΑΝΝΗΣ	του	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

ΔΕ1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

							200,00			 11,55%	 							176,90			 3

13	 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ	ΕΥΑΝΘΙΑ	
του	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΓΕΝΙΚΩΝ	ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	

			1.200,00			 12,55%	 			1.049,40			 12

14	 ΜΗΛΙΩΤΗΣ	ΕΥΘΥΜΙΟΣ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

ΔΕ29	ΟΔΗΓΩΝ	

			2.400,00			 11,55%	 			2.122,80			 19

15	 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
του	ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

ΔΕ28	ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	

			2.520,00			 11,55%	 			2.228,94			 20

16	 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	του	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	

ΔΕ29	ΟΔΗΓΩΝ	

			1.960,00			 10,55%	 			1.753,22			 24

17	 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΓΕΝΙΚΩΝ	ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	

							400,00			 13,55%	 							345,80			 4

18	 ΠΙΤΕΛΛΗ‐ΑΡΒΑΝΙΤΗ	
ΣΥΜΕΩΝΗ	του	ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

ΤΕ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ	

							400,00			 13,55%	 							345,80			 3

19	 ΠΟΛΙΤΟΥ	ΕΛΕΝΗ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

ΤΕ17	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	‐	
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	 							480,00			 11,55%	 							424,56			 4

20	 ΡΑΛΛΙΟΥ	ΑΣΠΑΣΙΑ	του	
ΧΡΗΣΤΟΥ	

ΠΕ	ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ	

							240,00			 18,22%	 							196,27			 2

21	 ΡΟΥΜΠΟΥ	ΑΝΘΗ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

ΥΕ16	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ	
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	

			1.560,00			 13,55%	 			1.348,62			 15

22	 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ	
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	του	ΛΟΥΚΑ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	

			1.150,00			 18,95%	 							932,08			 11



 

 

23	 ΤΙΜΟΛΕΩΝ	ΕΥΘΥΜΙΑ	του	
ΙΩΑΝΝΗ	

ΥΕ1	ΚΛΗΤΗΡΩΝ	
ΘΥΡΩΡΩΝ	

			1.580,00			 14,55%	 			1.350,11			 20

24	 ΤΟΥΜΠΑΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

ΔΕ1	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

							400,00			 13,55%	 							345,80			 4

25	 ΤΣΕΛΕΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

ΥΕ1	ΚΛΗΤΗΡΩΝ	
ΘΥΡΩΡΩΝ	 			2.800,00			 11,55%	 			2.476,60			 28

26	 ΦΛΩΡΟΥ	ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΠΟΛΙΤΩΝ	 			2.800,00			 15,55%	 			2.364,60			 32

ΙΙ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	ΑΟΡΙΣΤΟΥ	ΧΡΟΝΟΥ	
		 		 		 		 		 		 	
27	 ΑΓΓΟΥΡΑ	ΖΩΗ	του	ΙΩΑΝΝΗ	 ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			2.760,00			 15,50%	 			2.332,20			 26

28	 ΑΡΒΑΝΙΤΗ	ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ	του	
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			2.180,00			 15,50%	 			1.842,10			 22

29	 ΒΕΛΑΩΡΑ	ΕΥΣΤΑΘΙΑ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			1.280,00			 15,50%	 			1.081,60			 19

30	 ΒΟΥΛΓΑΡΗ‐
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΜΑΡΙΑ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΥΕ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	

			1.720,00			 18,95%	 			1.394,06			 18

31	 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ	ΔΕΣΠΟΙΝΑ	
του	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

							780,00			 15,50%	 							659,10			 7

32	 ΚΑΤΣΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	του	
ΓΕΩΡΓΙΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			9.760,00			 15,50%	 			8.247,20			 93

33	 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ	ΣΠΥΡΙΔΩΝ	του	
ΝΙΚΟΛΑΟΥ	

ΔΕ30	ΤΕΧΝΙΚΩΝ	

			1.200,00			 18,95%	 							972,60			 10

34	 ΛΙΑΠΗΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	του	
ΙΩΑΝΝΗ	

ΔΕ	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	

			1.680,00			 18,95%	 			1.361,64			 14

35	 ΜΟΥΖΟΚΕ	ΑΛΕΞΙΑ	του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΔΕ	ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΦΥΛΑΚΩΝ	
							600,00			 15,50%	 							507,00			 6

36	 ΠΑΠΠΟΥ	ΜΑΡΙΑ	του	
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	

ΥΕ	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	 							960,00			 18,95%	 							778,08			 10

37	 ΣΔΡΟΥΛΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
του	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ	

ΥΕ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	 							225,00			 15,50%	 							190,13			 10



 

 

38	 ΣΕΓΔΙΤΣΑ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	του	
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	

ΥΕ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	 							300,00			 15,50%	 							253,50			 4

39	 ΣΤΡΕΜΠΕΛΑ‐ΛΑΜΠΙΤΣΙΝΗ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ	του	ΕΥΘΥΜΙΟΥ	

ΥΕ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	 							150,00			 15,50%	 							126,75			 7

40	 ΤΣΙΜΙΝΟΥ	‐	ΚΑΚΑΒΗ	
ΠΟΛΥΞΕΝΗ	του	
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	

ΥΕ	ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ	
ΣΧΟΛΙΚΩΝ	ΜΟΝΑΔΩΝ	

			2.800,00			 18,95%	 			2.269,40			 29

41	 ΤΣΙΝΤΑΒΗ	ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ	του	
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	
							480,00			 15,50%	 							405,60			 5

42	 ΦΑΡΔΕΛΛΟΥ	ΛΕΜΟΝΙΑ	του	
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ	

ΔΕ	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ	

			1.100,00			 15,50%	 							929,50			 9

43	 ΦΕΛΛΟΥ	ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	του	
ΗΛΙΑ	

ΔΕ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ	
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	 			1.720,00			 15,50%	 			1.453,40			 17

ΙΙΙ.		ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΜΕ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥ	ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	ΧΡΟΝΟΥ		
		 		 		 		 		 		 	
44	 ΓΚΕΚΟΥΔΗ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	

του	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΥΕ15	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ	
ΒΟΗΘΩΝ	

							220,00			 15,50%	 							185,90			 3

45	 ΚΑΛΛΙΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	του	
ΖΑΧΑΡΙΑ	

ΥΕ16	ΕΡΓΑΤΩΝ	
ΓΕΝΙΚΩΝ	ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ	

			2.150,00			 15,50%	 			1.816,75			 25

46	 ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥΡΟΥ	
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	του	
ΘΕΟΦΙΛΟΥ	

ΤΕ2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ	
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	

			1.830,00			 15,50%	 			1.546,35			 16

47	 ΣΑΡΚΟΥ	ΙΩΑΝΝΑ		του	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	

ΥΕ15	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ	
ΒΟΗΘΩΝ	

			1.700,00			 15,50%	 			1.436,50			 20

		 		 		 		 		 		 	
		 		 	ΣΥΝΟΛΑ	 69.115,00 		 59.014,18 	

  



 

 

7. 
Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση ετησίου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 
2016.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.2119/1993 «Κύρωση Κώδικα διατάξεων "Περί 
Μητρώων Αρρένων" και το γεγονός ότι μετά την γενόμενη υποδιαίρεση της Ληξιαρχικής 
Περιφέρειας κάθε ∆ήμου που προήλθε από συνένωση Ο.Τ.Α., στην Επιτροπή κατάρτιση 
ετήσιου Μητρώου Αρρένων εκτός του προέδρου και του αρμοδίου για τα μητρώα αρρένων 
υπαλλήλου του δήμου, μετέχουν ως μέλη και υπογράφουν τα μητρώα αρρένων όλοι οι 
Ληξίαρχοι των Ληξιαρχείων που λειτουργούν στο ∆ήμο.  
3. Την 7329/177190/12.09.2014 απόφαση της Γεν. Γραμματέως της Αποκ. ∆ιοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 2645/τ.Β΄/6-10-2014«περί ανάθεσης καθηκόντων 
ληξιαρχείου σε υπαλλήλους του ∆ήμου ∆ελφών»). 
4. Την υπ΄αριθμ.22266/16-09-2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα ∆. ∆ελφών, περί ανάθεσης 
τήρησης των Μητρώων Αρρένων του ∆ήμου ∆ελφών στην υπάλληλο του ∆ήμου, Λιάνα 
Βελέντζα του Γεωργίου. 
5. Την υπ΄αρ. Φ. 127080/56763/43/14-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
Αποκεντρωμένης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να 
ορίζουμε τριμελή επιτροπή για την κατάρτιση του ετήσιου μητρώου αρρένων. 
6. Την εγκ.8/ΤΑ∆Κ οικ.164/2017/17.02.17 ΥΠ.ΕΣ.∆.Α. για ¨Κατάρτιση Μητρώων Αρρένων 
γεννηθέντων το έτος 2016¨. 
7. Την υπ΄αριθμ.οικ.31117/29.12.2016 Απόφαση Γεν. Γραμματέα ∆ήμου ∆ελφών, περί 
τοποθέτησης του Ευθυμίου Κοντογιώργου του ∆ημητρίου, ως Αναπληρωτή Προϊστάμενο στη 
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

Την σύσταση Επιτροπής για την κατάρτιση ετήσιου Μητρώου Αρρένων ∆ήμου ∆ελφών, 
γεννηθέντων το έτος 2016, αποτελούμενη από τους εξής: 
 
1)Τον ∆ήμαρχο ∆ελφών, κ. Αθανάσιο Η. Παναγιωτόπουλο, ως Πρόεδρο 
2)Την αρμόδια για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο Λιάνα Βελέντζα, ως μέλος 
3)Τους αρμόδιους Ληξιάρχους των αντίστοιχων ∆ημοτικών Ενοτήτων του ∆ήμου 
∆ελφών, ως μέλη όπως παρακάτω: 
Α) Τον Ληξίαρχο της ∆.Ε. Άμφισσας Ιωάννη Λιανουλόπουλο  
Β) Την Ληξίαρχο της ∆.Ε.  Γαλαξιδίου Λεμονιά Φαρδέλλου  
Γ) Τον Ληξίαρχο της ∆.Ε. Γραβιάς Νικόλαο Τούμπα 
∆) Την Ληξίαρχο της ∆.Ε. ∆ελφών Ελένη Μπακοπούλου 
Ε) Την Ληξίαρχο της ∆.Ε. ∆εσφίνας ∆ήμητρα Κουβέλη 
ΣΤ) Την Ληξίαρχο της ∆.Ε. Ιτέας Αφροδίτη Αδάμ 
Η) Τον Ληξίαρχο της ∆.Ε. Καλλιέων Παναγιώτη Κοτρώνη 
Θ) Την Ληξίαρχο της ∆.Ε. Παρνασσού Αικατερίνη Στρογγυλάκου 
 
  



 

 

8. 
Εκκαθάριση αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ∆ήμου ∆ελφών.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικ/κών Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Υποβάλλουμε, για έγκριση προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο τα αριθμ. 1/7-3-2017, 2/8-3-2017 και 

3/9-3-2017 πρακτικά καταγραφής του ημιενεργού αρχειακού υλικού του Τμήματος Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης του ∆ήμου ∆ελφών, που βρισκόταν στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών του ∆ήμου και αφορά την ∆ημοτική Ενότητα Αμφισσας. 

Η επιτροπή καταγραφής, αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Αθανάσιο Τσονάκα, Αντιδήμαρχο, ως 
πρόεδρο 2) Νικόλαο ∆ημολά, υπάλληλο Ι.∆.Α.Χ., ως γραμματέα και 3) Σπυρίδωνα Λύτρα, μόνιμο 
υπάλληλο, ως μέλος, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 20647/7-10-2016 απόφαση του ∆ημάρχου, 
προχώρησε στην εξέταση των εγγράφων του αρχείου του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, 
ελέγχοντας τα έγγραφα που κατά την κρίση της πρέπει να καταστραφούν, καταγράφοντάς τα σε 
καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανωτέρω τριών (3) πρακτικών της 
επιτροπής. 

Έτσι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 7 του Π.∆. 480/1985 (ΦΕΚ 173/Α/14-
10-1985)  

Εισηγούμαστε  
Την καταστροφή των εγγράφων και λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στα πρακτικά της 

επιτροπής, αφού ήδη έχει παρέλθει ο χρόνος διατήρησής τους, κατά το άρθρο 4 του Π.∆. 480/1985. 
Στη συνέχεια, θα κληθούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) να επιλέξουν από το αρχειακό 

αυτό υλικό, τα ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα, μέσα σε τακτή χρονική προθεσμία (ενός έτους) και 
ακολουθεί η διαδικασία πολτοποίησης των υπολοίπων χαρακτηρισθέντων ως καταστρεπτέων 
εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Π.∆. 480/1985. 

 
 
  



 

 

9. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΟΥ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: ‘ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΣΤΟ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ’ 

Α.Μ.: 17/2013 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε∆Ε     
  
ΣΥΜΒΑΣΗ: 8.500,00 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 
1ο ς  (ΤΕΛΙΚΟΣ)  ΑΠΕ :  
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ :  

- 
6.374,28€ (με  ΦΠΑ  23%) 
6.374,28€ (με  ΦΠΑ  23%) 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 Με το παρόν έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής 
τοιχίου αντιστήριξης του δρόμου στην επάνω πλατεία του Τ.Κ. Σερνικακίου ∆.Ε. Άμφισσας. 
Αναλυτικότερα, έγινε καθαίρεση του υφιστάμενου τοιχίου το οποίο είχε υποστεί ζημιές, 
εκσκαφές για το θεμέλιο του νέου τοιχίου, καθαρισμός της επιφάνειας και απομάκρυνση των 
προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών και κατασκευή του νέου τοιχίου. Επίσης, 
κατασκευάστηκε ένα μικρότερο δεύτερο τοιχίο ακριβώς απέναντι από το πρώτο και 
έμπροσθεν υπάρχουσας βρύσης και τσιμεντοστρώθηκε τμήμα του δρόμου ανάμεσα στα 
δύο τοιχία. Οι εργασίες αυτές επιμερίζονται ως εξής: 
1.Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη – 
ημιβραχώδη: 35,56 m3 
2. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα: 35.56 m3 
3. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500C: 386 kg 
4. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20: 23.17 m3 
5. Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιας ορατής όψεως: 
11,74 m3 
6. Αρμολογήματα όψεων υφιστάμενων τοιχοδομών, ακατέργαστων όψεων λιθοδομών: 
33.16 m2 
7. ∆ιαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανώμαλου χωρικού τύπου: 33.16m2 
8. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών: 14.94 m2 
9. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου: 7,04 m3 
10. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή 
συνήθων μεθόδων καθαίρεσης: 11.97 m3. 

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 530/28.12.2015 (Α∆Α: 
Ω457Ω9Θ-Λ41) Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών Ν. Φωκίδας, η εν λόγω 
Επιτροπή μετέβη για έλεγχο στις 17/05/17 επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια 
υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής. 
 

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

 
  



 

 

10. 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. 
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ.  
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ’ 

Α.Μ.: 45/2012-1η επικ. 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
  
ΣΥΜΒΑΣΗ: 25.720,90€ με ΦΠΑ 23% 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 
2ος (ΤΕΛΙΚΟΣ) ΑΠΕ: 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: 

33,00 %.   
20.289,39€ με ΦΠΑ 23% 
20.289,39€ με ΦΠΑ 23% 
 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Με το παρόν έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες σχεδιασμού και οργάνωσης των 
χώρων φύτευσης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του ∆ήμου ∆ελφών που βρίσκεται 
στην τοποθεσία Αλώνια της Τ.Κ. Σερνικακίου. Πιο συγκεκριμένα έγινε προμήθεια και 
φύτευση διαφόρων φυτικών ειδών (ποοδών – πολυετών φυτών, θάμνων κλπ.) που 
ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, αφού έγινε αρχικά γενική 
μόρφωση της επιφάνειας εδάφους για την φύτευση των φυτών και καταπολέμηση των 
ζιζανίων με χρήση ζιζανιοκτόνων. Λόγω της καταστροφής του υφιστάμενου αρδευτικού 
δικτύου, τοποθετήθηκαν νέοι σωλήνες από πολυαιθυλένιο συνολικού μήκους χιλίων 
διακοσίων (1.200) μέτρων  με επτακόσιους πενήντα έξι (756) σταλάκτες 
αυτορρυθμιζόμενους επισκέψιμους, ώστε να ποτίζονται καθένα ξεχωριστά τα φυτά που 
φυτεύτηκαν με την παρούσα εργολαβία. Έγινε επίσης προμήθεια ενός (1)  Επαγγελματικού 
προγραμματιστή ρεύματος εξωτερικού χώρου. Προκειμένου να εξοικειωθούν τα παιδιά με 
τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς έγινε προμήθεια δεκαεννέα (19) ηλεκτροκίνητων 
παιδικών αυτοκινήτων, ενός (1) παιδικού ποδηλάτου καθώς και δύο (2) ποδηλάτων για 
ενήλικες. 
Με το αριθμ. πρωτ. οικ. 33147/24-12-2015 Πρωτόκολλο έγινε ∆ιοικητική Παραλαβή για 
χρήση του έργου.  

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ’αρ. 530/28.12.2015 (Α∆Α: 
Ω457Ω9Θ-Λ41) Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου ∆ελφών Ν. Φωκίδας, η εν λόγω 
Επιτροπή μετέβη για έλεγχο στις 09/05/17 επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια 
υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του αποστελλομένου Πρωτοκόλλου 

Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής. 
 

 
  



 

 

11. 
Έγκριση τρόπου υλοποίησης της μελέτης με τίτλο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΑΣΟΥΣ 
∆.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

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

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

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

3. Το με αριθμ. οικ. 5740/22-03-2017 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ∆/νση 
∆ασών Φωκίδας, με το οποίο ζητήθηκε η συνδρομή της εν λόγω υπηρεσίας στην 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της μελέτης του θέματος, λόγω εξειδίκευσης 
του αντικειμένου, 

4. Το με αριθμ. πρωτ. 723/49163/18-04-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ασών Φωκίδας 
με το οποίο υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας πίνακας προεκτίμησης αμοιβής της 
μελέτης του θέματος, 

5. Τον φάκελο της μελέτης από τον οποίο προκύπτει ότι η προεκτιμώμενη αμοιβή 
της μελέτης βάσει της 74579/3022/11-7-1991 Απόφασης του Υπουργείου 
Γεωργίας, ανέρχεται σε 12.537,25 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 15.546,19 ευρώ με ΦΠΑ 
24% 

6. Το γεγονός ότι η ανωτέρω μελέτη είναι εγγεγραμμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
(ΣΑΤΑ 2014) και τον Προϋπολογισμό του  ∆ήμου ∆ελφών , με δέσμευση ποσού 
4.413,10 ευρώ. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

                    Την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο «∆ιαχειριστική Μελέτη ∆άσους ∆.Ε. 
Καλλιέων», προεκτιμώμενης αμοιβής 12.537,25 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), με την διαδικασία του 
Συνοπτικού ∆ιαγωνισμού   σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.   

 
 

 
  



 

 

12. 
Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ με απ΄ ευθείας 
ανάθεση.  
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
  



 

 

13. 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ε.ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ.  
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   07 
                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 07ης/07.04.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 12ο: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα 
Ευθυμίας Γιδογιάννου. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6946/03.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος 
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (02) και (03) παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δωδέκατο (12ο)  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 διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών 

σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
3.Τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του έτους 2016, από τον έλεγχο των οποίων 

προέκυψε ότι τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις, έγιναν σύμφωνα με το Νόμο. 
4.Την Απολογιστική Κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου, 
οικονομικού έτους 2016. 

5.Τον Απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου οικονομικού έτους 
2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Προελέγχει τον απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου 
οικονομικού έτους 2016 ως εξής:



 

 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟΥ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ,33100 ΑΜΦΙΣΣΑ 

ΤΗΛ:  2265350051     

FAX:  2265350056 

e-mail:  d.gavogianni@2585syzefxis.gov.gr      

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 1 

E   Σ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού και 
απολογισμού (+ 

ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α     216,91     

  Α    Έσοδα ακινήτων   0,00       

   1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

   2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων       -663,05   

    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00         

  Β    Έσοδα κινητών αξιών   0,00       

   1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00         

    2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00         

  Γ   Έσοδα καταθέσεων   216,91       

   1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

   2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

    3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 216,91     211,91   

  ∆   Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος   0,00       



 

 

   1. Νοσήλεια 0,00         

   2. ∆ίδακτρα 0,00         

   3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε   Λοιπά έσοδα   0,00       

   1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00         

   2. 
Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων 

(∆ημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 
0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 216,91 216,91 216,91 451,14   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Σ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 2 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού και 
απολογισμού (+ 

ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Σύνολο εσόδων από μεταφορά 216,91 216,91 216,91 451,14   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων   0,00       

    1. Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  ακινήτων 0,00         



 

 

    3. 
Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 

παρελθουσών χρήσεων 
0,00         

    4.   0,00         

  Β (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών   0,00       

    1.  Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00         

  Γ (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    3. 
Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων 

όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 
0,00         

  ∆ (δις)   
Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του 

ιδρύματος 
  0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00         

    3. Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00         

    2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00         

    3. ΓΓΠΣ Απόδοση εισπράξεων υπέρ  ΝΠ∆∆           

    4.   0,00         

III.     ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     



 

 

  Ζ   Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων   0,00       

    1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00         

    2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00         

    3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00         

    4. Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων 0,00         

    5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 216,91 216,91 216,91 451,14   

   ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 12.528,54 12.528,54 12.528,54     

   ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 12.745,45 12.745,45 12.745,45     

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 3 

E   Ξ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού και 
απολογισμού (+ 

ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α     94,65     

  Α   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας   0,00       

   1. Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   2. Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 0,00         



 

 

   4. 
Οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου & 

υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 
0,00         

   5. 
Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις 
0,00         

   6. Φωτισμός 0,00         

   7. Θέρμανση 0,00         

   8. ∆ικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου 0,00         

   9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 0,00     700,00   

   10. Λογιστική στήριξη 0,00         

    11. ∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης  0,00     250,00   

    12. 

∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης  άρθρο 
65 παρ.2 κεφ.Θ’ν.4182/2013 πόροι και έξοδα 

διοίκησης περιουσιών 0,00     3,32   

  Β   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   89,65       

    1. 
Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια αγροτικών 

ακινήτων 
0,00         

    2. Ασφάλιστρα 0,00         

    3. 
Φόροι ∆ημοσίου, δημοτικοί φόροι,χαρτόσημο 

μισθωμάτων 3,6%,ΕΝΦΙΑ,φόροι τραπεζικών τόκων 
κ.λ.π. 

89,65     33,40   

    4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00         

  Γ   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. Χορήγηση υποτροφιών 0,00         

    2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00         



 

 

    3. 
Υπέρ λειτουργίας διοίκησης &συντήρησης 
Λαογραφικού Μουσείου όπως προβλέπει η διαθήκη 
Κων/νου& Γεωργίας Κορδώνη 

0,00     4000,00   

  ∆   
Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της 
συστατικής πράξης του ιδρύματος 

  0,00       

   1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00         

   2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00         

   3.  0,00         

   4.  0,00         

   5.   0,00         

   6.   0,00         

  Ε   Λοιπά έξοδα   5,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (∆ημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) 
0,00         

    2. ∆ιάφορα μικροέξοδα 5,00     145,00   

    3.  Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 94,65 94,65 94,65 5132,72   

            

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Ξ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 4 



 

 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού και 
απολογισμού (+ 

ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

      Σύνολο εξόδων από μεταφορά 94,65 94,65 94,65 5132,72   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης   0,00       

    1. 
Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    2. Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών 0,00         

    3. 
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης 

προηγουμένων ετών 
0,00         

  B (δις)   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,00       

    1. Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων 0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα 

ακινήτων 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενοι φόροι σε ∆ημόσιο, ∆ήμους 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα 

χρεωγράφων σε τράπεζες 
0,00         

  Γ (δις)   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

υποτροφιών 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων 
0,00         



 

 

    3. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων 
0,00         

  ∆ (δις)   
Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής 

πράξης 
  0,00       

    1. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου 

διαθέτη (ιδρυτή) 
0,00         

    2. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή 

στη σύζυγο ιδρυτή 
0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έξοδα   0,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων 
προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) 

0,00         

    2. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 0,00         

III.    ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  ΣΤ   Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων   0,00       

    1. Αγορά ακινήτων 0,00         

    2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00         

    3. Αγορά χρεωγράφων 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 94,65 94,65 94,65 5132,72   

   ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 12.650,80 12.650,80 12.650,80     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 12.745,45 12.745,45 12.745,45     

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 129/07.04.2017. 

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



 

 

14. 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ.  
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 

«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   07 
                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 130/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 07ης/07.04.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 13ο: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα 
Χρήστου Μαχαιρά. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6946/03.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος 
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (02) και (03) παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  

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

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών 

σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
3.Τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του έτους 2016, από τον έλεγχο των οποίων 

προέκυψε ότι τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις, έγιναν σύμφωνα με το Νόμο. 
4.Την Απολογιστική Κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά, 
οικονομικού έτους 2016. 

5.Τον Απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά οικονομικού έτους 2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα 
Προελέγχει τον απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά 
οικονομικού έτους 2016 ως εξής: 
 
 
 



 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΦΙΣΣΑ ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ 33100 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2265350051     

FAX:2265350056 

e-mail:d.gavogianni@0585.syzefxis.gov.gr      

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 1 

E   Σ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α     877,80     

  Α    Έσοδα ακινήτων   605,94       

   1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

   2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων (ελαιοκτήματα )  605,94     -740,20   

    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων           

  Β    Έσοδα κινητών αξιών   0,00       

   1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00         

    2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00         

  Γ   Έσοδα καταθέσεων   271,86       

   1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

   2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

    3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 271,86     266,86   

  ∆   Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος   0,00       

   1. Νοσήλεια 0,00         



 

 

   2. ∆ίδακτρα 0,00         

   3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε   Λοιπά έσοδα   0,00       

   1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00         

   2. 
Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων 

(∆ημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 
0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 877,80 877,80 877,80 -473,34 €   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Σ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 2 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Σύνολο εσόδων από μεταφορά 877,80 877,80 877,80 -473,34   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων   0,00       

    1. Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  ακινήτων 0,00         

    3. 
Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 

παρελθουσών χρήσεων 
0,00         



 

 

    4.   0,00         

  Β (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών   0,00       

    1.  Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00         

  Γ (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών 

τραπεζικών καταθέσεων 
0,00         

    3. 
Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων 

όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 
0,00         

  ∆ (δις)   
Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του 

ιδρύματος 
  0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00         

    3. Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00         

    2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00         

    3.             

    4.   0,00         

III.     ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  Ζ   Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων   0,00       



 

 

    1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00         

    2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00         

    3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00         

    4. 
Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
0,00         

    5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 877,80 877,80 877,80 -473,34   

   ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.420,99 15.420,99 15.420,99     

   ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 16.298,79 16.298,79 16.298,79     

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 3 

E   Ξ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α     479,95     

  Α   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας   343,00       

   1. Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   2. Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 0,00         

   4. 
Οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου & 

υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 
0,00         

   5. 
Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις 
0,00         



 

 

   6. Φωτισμός 0,00         

   7. Θέρμανση 0,00         

   8. 
∆ικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου 
0,00         

   9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 184,50     515,50   

   10. Λογιστική στήριξη 0,00         

    11. 
∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης 

ΤΟΕΒ 
158,50     141,50   

   12. 
∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης  
άρθρο 65 παρ.2 κεφ.Θ’ν.4182/2013 πόροι και 

έξοδα διοίκησης περιουσιών 
0,00     6,73   

  Β   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   131,95       

    1. 
Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια 

αγροτικών ακινήτων 
0,00         

    2. Ασφάλιστρα 0,00         

    3. 
Φόροι ∆ημοσίου, δημοτικοί φόροι, χαρτóσημο 

μισθωμάτων 3,6% ΕΝΦΙΑ κ.λ.π. 
131,95     14,83   

    4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00         

  Γ   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. Χορήγηση υποτροφιών 0,00         

    2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00     6000,00   

    3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00         

  ∆   
Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της 
συστατικής πράξης του ιδρύματος 

  0,00       

   1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00         

   2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00         

   3.   0,00         



 

 

   4.   0,00         

   5.   0,00         

   6.   0,00         

   7.   0,00         

  Ε   Λοιπά έξοδα   5,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (∆ημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) 
0,00         

    2. ∆ιάφορα μικροέξοδα 5,00     145,00   

    3. Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 479,95 479,95 479,95 6823,56   

            

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Ξ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 4 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

      Σύνολο εξόδων από μεταφορά 479,95 479,95 479,95 6823,56   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης   0,00       

    1. 
Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    2. 
Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου προηγουμένων ετών 
0,00         



 

 

    4. 
Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης 

προηγουμένων ετών 
0,00         

  B (δις)   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές 

ακινήτων 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα 

ακινήτων 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενοι φόροι σε ∆ημόσιο, ∆ήμους 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα 

χρεωγράφων σε τράπεζες 
0,00         

  Γ (δις)   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

υποτροφιών 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων 
0,00         

    3. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων 
0,00         

  ∆ (δις)   
Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της 

συστατικής πράξης 
  0,00       

    1. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση 

μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 
0,00         

    2. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική 

παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 
0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έξοδα   0,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων 
προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) 

0,00         

    2. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 0,00         

III.    ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  ΣΤ   Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων   0,00       



 

 

    1. Αγορά ακινήτων 0,00         

    2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00         

    3. Αγορά χρεωγράφων 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 479,95 479,95 479,95 6823,56   

   ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 15.818,84 15.818,84 15.818,84     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 16.298,79 16.298,79 16.298,79     

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 130/07.04.2017. 
 
 
………………………………………………………………………..
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15. 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Ν.ΣΕΒΒΑ. 
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
 
«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   07 
                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 133/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 07ης/07.04.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 16ο: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα 
Νικολάου Σέββα. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6946/03.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος 
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (02) και (03) παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: 

1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών 

σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
3.Τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του έτους 2016, από τον έλεγχο των οποίων 

προέκυψε ότι τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις, έγιναν σύμφωνα με το Νόμο. 
4.Την Απολογιστική Κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα, 
οικονομικού έτους 2016. 

5.Τον Απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα οικονομικού έτους 2016. 
 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
Προελέγχει τον απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα  
οικονομικού έτους 2016 ως εξής:
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΒΒΑ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 33100  

ΤΗΛ: 2265350051     

FAX: 2265350056  

e-mail:d.gavogianni@0585.syzefxis.gov.gr      

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 1 

E   Σ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά 
κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α     6,28     

  Α    Έσοδα ακινήτων   0,00       

   1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

   2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 0,00     -369,85   

    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00         

  Β    Έσοδα κινητών αξιών   0,00       

   1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00         

    2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00         

  Γ   Έσοδα καταθέσεων   6,28   4,28   

   1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

   2. 
Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 6,28     4,28   

  ∆   Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος   0,00       

   1. Νοσήλεια 0,00         
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   2. ∆ίδακτρα 0,00         

   3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε   Λοιπά έσοδα   0,00       

   1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00         

   2. 
Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (∆ημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 
0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 6,28 6,28 6,28 -365,57 €   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Σ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 2 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά 
κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Σύνολο εσόδων από μεταφορά 6,28 6,28 6,28 -365,57 €   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών 

ακινήτων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  

ακινήτων 
0,00         

    3. 
Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 

παρελθουσών χρήσεων 
0,00         
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    4.   0,00         

  Β (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών   0,00       

    1.  Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00         

  Γ (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών 

τραπεζικών καταθέσεων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών 

τραπεζικών καταθέσεων 
0,00         

    3. 
Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων 

όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 
0,00         

  ∆ (δις)   
Καθυστερούμενα έσοδα από τη 

λειτουργία του ιδρύματος 
  0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00         

    3. 
Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων 

εκδόσεων 
0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00         

    2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00         

    3.   0,00         

    4.   0,00         

III.     ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  Ζ   
Προϊόν εκποίησης περιουσιακών 

στοιχείων 
  0,00       

    1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00         
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    2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00         

    3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00         

    4. 
Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
0,00         

    5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6,28 6,28 6,28 -365,57   

   ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511,19 511,19 511,19     

   ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 517,47 517,47 517,47 -365,57   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 3 

E   Ξ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά 
κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α     185,44     

  Α   
Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης 

περιουσίας 
  184,50       

   1. Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   2. Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 0,00         

   4. 
Οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

& υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 
0,00         

   5. 
Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή 

στις συνεδριάσεις 
0,00         

   6. Φωτισμός 0,00         
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   7. Θέρμανση 0,00         

   8. 
∆ικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου 
0,00         

   9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 184,50     65,50   

   10. Λογιστική στήριξη 0,00         

   11. 

∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης 
&∆ιαχείρισης  άρθρο 65 παρ.2 

κεφ.Θ’ν.4182/2013 πόροι και έξοδα 
διοίκησης περιουσιών 

0,00     1,85   

  Β   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,94       

    1. 
Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια 

αγροτικών ακινήτων 
0,00         

    2. Ασφάλιστρα 0,00         

    3. Φόροι ∆ημοσίου, δημοτικοί φόροι κ.λ.π. 0,94     111,91   

    4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00         

  Γ   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. Χορήγηση υποτροφιών 0,00         

    2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00     300,00   

    3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00         

  ∆   
Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της 
συστατικής πράξης του ιδρύματος 

  0,00       

   1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00         

   2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

   5.   0,00         

   6.   0,00         
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   7.   0,00         

  Ε   Λοιπά έξοδα   0,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών 

υπαλλήλων υπέρ τρίτων (∆ημόσιο,ΙΚΑ, 
κ.λ.π.) 

0,00         

    2. ∆ιάφορα μικροέξοδα 0,00     50,00   

    3. Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 185,44 185,44 185,44 529,26   

            

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Ξ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 4 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά 
κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

      Σύνολο εξόδων από μεταφορά 185,44 185,44 185,44 529,26   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης   0,00       

    1. 
Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    2. 
Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης 

προηγουμένων ετών 
0,00         

  B (δις)   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,00       
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    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές 

ακινήτων 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για 

ασφάλιστρα ακινήτων 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενοι φόροι σε ∆ημόσιο, ∆ήμους 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα 

χρεωγράφων σε τράπεζες 
0,00         

  Γ (δις)   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

υποτροφιών 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων 
0,00         

    3. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων 
0,00         

  ∆ (δις)   
Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της 

συστατικής πράξης 
  0,00       

    1. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση 

μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 
0,00         

    2. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική 

παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 
0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έξοδα   0,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών 

υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους 
(ΙΚΑ κ.λ.π.) 

0,00         

    2. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 0,00         

III.    ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  ΣΤ   Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων   0,00       

    1. Αγορά ακινήτων 0,00         

    2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00         

    3. Αγορά χρεωγράφων 0,00         
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   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 185,44 185,44 185,44 529,26   

   ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 332,03 332,03 332,03     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 517,47 517,47 517,47 529,26   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 133/07.04.2017. 
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16. 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Λ.ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η. 
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   07 
                                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 07ης/07.04.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 14ο: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα 
Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6946/03.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος 
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (02) και (03) παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο τέταρτο (14ο)  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 διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών 

σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
3.Τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του έτους 2016, από τον έλεγχο των οποίων 

προέκυψε ότι τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις, έγιναν σύμφωνα με το Νόμο. 
4.Την Απολογιστική Κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή, 
οικονομικού έτους 2016. 

5.Τον Απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή οικονομικού έτους 
2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
Προελέγχει τον απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας Μοσκαχλαϊδή 
οικονομικού έτους 2016 ως εξής: 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪ∆Η  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑ 33100  

ΤΗΛ:2265350051     

FAX:2265350056  

e-mail:d.gavogianni@0585.syzefxis.gov.gr      

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 1 

E   Σ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α     20,24     

  Α    Έσοδα ακινήτων   0,00       

   1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

   2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 0,00     -439,59   

    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00         

  Β    Έσοδα κινητών αξιών   0,00       

   1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00         

    2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00         

  Γ   Έσοδα καταθέσεων   20,24       

   1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

   2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

    3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 20,24     17,24   

  ∆   Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος   0,00       

   1. Νοσήλεια 0,00         

   2. ∆ίδακτρα 0,00         
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   3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε   Λοιπά έσοδα   0,00       

   1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00         

   2. 
Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων 

(∆ημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 
0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 20,24 20,24 20,24 -422,35   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Σ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 2 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Σύνολο εσόδων από μεταφορά 20,24 20,24 20,24 -422,35   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων   0,00       

    1. Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  ακινήτων 0,00         

    3. 
Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 

παρελθουσών χρήσεων 
0,00         

    4.   0,00         
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  Β (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών   0,00       

    1.  Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00         

  Γ (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών 

τραπεζικών καταθέσεων 
0,00         

    3. 
Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων 

όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 
0,00         

  ∆ (δις)   
Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του 

ιδρύματος 
  0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00         

    3. Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00         

    2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00         

    3.   0,00         

    4.   0,00         

III.     ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  Ζ   Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων   0,00       

    1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00         

    2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00         

    3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00         
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    4. 
Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
0,00         

    5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 20,24 20,24 20,24 -422,35   

   ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.182,47 1.182,47 1.182,47     

   ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 1.202,71 1.202,71 1.202,71     

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 3 

E   Ξ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α     34,44 1133,03   

  Α   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας   0,00       

   1. Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   2. Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος           

   4. 
Οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου & 

υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 
0,00         

   5. 
Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις 
0,00         

   6. Φωτισμός 0,00         

   7. Θέρμανση 0,00         
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   8. 
∆ικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου 

δικηγόρου 
0,00         

   9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 0,00     450,00   

   10. Λογιστική στήριξη 0,00         

   11 ∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης 0,00         

   12. 
∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης 
Ειδικό τέλος άρθρο 65 παρ.2 ν.4182/2013 

0,00     2,20   

       0,00         

  Β   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   29,44       

    1. 
Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια 

αγροτικών ακινήτων 
0,00         

    2. Ασφάλιστρα 0,00         

    3. 
Φόροι ∆ημοσίου, δημοτικοί φόροι, χαρτόσημο 
μισθωμάτων 3,6% ΕΝΦΙΑ, φόροι τραπεζικών 

τόκων κ.λ.π. 
29,44     85,83   

    4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00         

  Γ   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. Χορήγηση υποτροφιών 0,00         

    2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00     500,00   

    3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00         

  ∆   
Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της 
συστατικής πράξης του ιδρύματος 

  0,00       

   1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00         

   2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

   5.   0,00         
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   6.   0,00         

   7.   0,00         

  Ε   Λοιπά έξοδα   5,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (∆ημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) 
0,00         

    2. ∆ιάφορα μικροέξοδα 5,00     95,00   

    3. Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου 0,00         

    4.  0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 34,44 34,44 34,44 1133,03   

            

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Ξ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 4 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

      Σύνολο εξόδων από μεταφορά 34,44 34,44 34,44 1133,03   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης   0,00       

    1. 
Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    2. 
Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης 

προηγουμένων ετών 
0,00         
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  B (δις)   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές 

ακινήτων 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα 

ακινήτων 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενοι φόροι σε ∆ημόσιο, ∆ήμους 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα 

χρεωγράφων σε τράπεζες 
0,00         

  Γ (δις)   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

υποτροφιών 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων 
0,00         

    3. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων 
0,00         

  ∆ (δις)   
Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της 

συστατικής πράξης 
  0,00       

    1. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση 

μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 
0,00         

    2. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική 

παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 
0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έξοδα   0,00       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων 
προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) 

0,00         

    2. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 0,00         

III.    ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  ΣΤ   Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων   0,00       

    1. Αγορά ακινήτων 0,00         

    2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00         
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    3. Αγορά χρεωγράφων 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 34,44 34,44 34,44 1133,03   

   ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.168,27 1.168,27 1.168,27     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 1.202,71 1.202,71 1.202,71     

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 131/07.04.2017.



 

 

17. 
Έγκριση Απολογισμού έτους 2016 Κληροδοτήματος Κ.ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ.  
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
«…                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   07 
                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 07ης/07.04.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 15ο: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα 
Κωνσταντίνου Παπαβιέρου. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.04.2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 6946/03.04.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Μέλος 
2. Μίχος Νεκτάριος, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα – Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος   
5. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος   

6. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος    
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
 Στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (02) και (03) παραβρέθηκε η κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου ∆ελφών.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο  (15ο)  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 διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4182/2013 «Κώδικάς Κοινωφελών Περιουσιών 

σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».  
3.Τα δικαιολογητικά της διαχείρισης του έτους 2016, από τον έλεγχο των οποίων 

προέκυψε ότι τόσο οι πληρωμές όσο και οι εισπράξεις, έγιναν σύμφωνα με το Νόμο. 
4.Την Απολογιστική Κατάσταση εσόδων και εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Κωνσταντίνου 
Παπαβιέρου, οικονομικού έτους 2016. 

5.Τον Απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης του 
∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Κωνσταντίνου Παπαβιέρου οικονομικού 
έτους 2016. 

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

Αποφασίζει ομόφωνα  
Προελέγχει τον απολογισμό  εσόδων - εξόδων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 

∆ιαχείρισης του ∆ήμου ∆ελφών, με την επωνυμία Κληροδότημα Κωνσταντίνου Παπαβιέρου  
οικονομικού έτους 2016 ως εξής:



 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΒΙΕΡΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛ.ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑ 33100 

ΤΗΛ:2265350051     

FAX:2265350056 

e-mail:d.gavogianni@0585.syzefxis.gov.gr      

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 1 

E   Σ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α     136,54     

  Α    Έσοδα ακινήτων   0,00       

   1. Μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00     -9945,60   

   2. Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 0,00         

    3. Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 0,00         

  Β    Έσοδα κινητών αξιών   0,00       

   1. Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών 0,00         

    2. Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 0,00         

  Γ   Έσοδα καταθέσεων   136,54       

   1. Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

   2. Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων 0,00         

    3. Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 136,54     131,54   

  ∆   Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος   0,00       

   1. Νοσήλεια 0,00         

   2. ∆ίδακτρα 0,00         



 

 

   3. Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος 0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

  Ε   Λοιπά έσοδα   0,00       

   1. Τακτικές επιχορηγήσεις 0,00         

   2. 
Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων 

(∆ημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) 
0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 136,54 136,54 136,54 -9814,06   

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Σ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 2 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Σύνολο εσόδων από μεταφορά 136,54 136,54 136,54 -9814,06   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων   0,00       

    1. Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών  ακινήτων 0,00         

    3. 
Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 

παρελθουσών χρήσεων 
0,00         

    4. 
Καθυστερούμενα έσοδα από καταβολή   
κοινοχρήστων προηγουμένων ετών, με 

εξωδικαστικό συμβιβασμό 
0,00         



 

 

  Β (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών   0,00       

    1.  Καθυστερούμενα τοκομερίδια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα μερίσματα 0,00         

  Γ (δις)   Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων   0,00       

    1. 
Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών 

καταθέσεων 
0,00         

    2. 
Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών 

τραπεζικών καταθέσεων 
0,00         

    3. 
Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων 

όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. 
0,00         

  ∆ (δις)   
Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του 

ιδρύματος 
  0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα από  νοσήλεια 0,00         

    2. Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα 0,00         

    3. Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων 0,00         

    4.            

    5.   0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έσοδα   0,00       

    1. Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων 0,00         

    2. Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές 0,00         

    3.   0,00         

    4.   0,00         

III.     ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  Ζ   Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων   0,00       

    1. Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00         

    2. Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο 0,00         

    3. Προϊόν ληγουσών ομολογιών 0,00         



 

 

    4. 
Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
0,00         

    5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 136,54 136,54 136,54 -9814,06   

   ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.679,10 10.679,10 10.679,10     

   ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 0,00 0,00     

   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 10.815,64 10.815,64 10.815,64     

         

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016   Σελίδα Νο 3 

E   Ξ   Ο   ∆   Α 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

Ι.     ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α     7.132,20     

  Α   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας   1.596,20       

   1. Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   2. Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος 0,00         

   3. Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 0,00         

   4. 
Οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού Συμβουλίου & 

υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 
0,00         

   5. 
Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις 
0,00         

   6. Φωτισμός 0,00         

   7. Θέρμανση 0,00         



 

 

   8. 
∆ικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου 
δικηγόρου και δικαστικού επιμελητή (αμοιβή 

δικηγόρου κ.Μοσχοπούλου) 
595,20     4,80   

   9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης 0,00     1300,00   

   10. Λογιστική στήριξη 0,00         

   11. 

∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης 
(έξοδα υποθηκοφυλακείου &κτηματολογικού 
γραφείου Αθηνών-αμοιβή πιστοποιημένου 

εκτιμητή) 

1.001,00     199,00   

   12. 
∆ιάφορα άλλα έξοδα ∆ιοίκησης & ∆ιαχείρισης 
Άρθρο 65 παρ.2κεφ. Θ' ν.4182/2013 Πόροι και 

έξοδα διοιίκησης περιουσιών  
0,00     49,73   

  Β   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   5.497,50       

    1. Επισκευές αστικών ακινήτων - συντήρηση  0,00     2000,00   

    2. Ασφάλιστρα 0,00         

    3. 
Φόροι ∆ημοσίου, δημοτικοί φόροι,χαρτόσημο 
μισθωμάτων 3,6%,ΕΝΦΙΑ,φόροι τραπεζικών 

τόκων κ.λ.π. 
20,48     225,12   

    4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες 0,00     0,00   

    5. 
Πληρωμή κοινοχρήστων 2009-2010-2011-2012-

2013-2014-2015 και 2016 
5.477,02     522,98   

  Γ   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. Χορήγηση υποτροφιών 0,00         

    2. Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων 0,00     6000,00   

    3. Εκτέλεση κοινωφελών έργων 0,00         



 

 

  ∆   
Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της 
συστατικής πράξης του ιδρύματος 

  0,00       

   1. Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 0,00         

   2. Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 0,00         

   3.   0,00         

   4.   0,00         

   5.   0,00         

   6.   0,00         

   7.   0,00         

  Ε   Λοιπά έξοδα   38,50       

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ 

τρίτων (∆ημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) 
0,00         

    2. ∆ιάφορα μικροέξοδα 38,50     461,50   

    3.   0,00         

    4.   0,00         

    5.   0,00         

Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 7.132,20 7.132,20 7.132,20 10.763,13   

            

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E   Ξ   Ο   ∆   Α (συνέχεια)   Σελίδα Νο 4 

Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α  Ι  Τ  Ι  Ο  Λ  Ο  Γ  Ι  Α 
Ποσά κατά 
άρθρα 

Αθροίσματα 
κατά 

κεφάλαιο 

Αθροίσματα 
κατά 

κατηγορίες 

∆ιαφορές 
προϋπ/σμού 

και 
απολογισμού 

(+ ή -) 

Εγκριθέντα 
ποσά από 

προϊσταμένη 
αρχή 

      Σύνολο εξόδων από μεταφορά 7.132,20 7.132,20 7.132,20 10.763,13   

ΙΙ.     ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ∆Α     0,00     

  Α (δις)   Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης   0,00       



 

 

    1. 
Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    2. 
Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων 

ετών 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης 

προηγουμένων ετών 
0,00         

  B (δις)   Έξοδα συντήρησης περιουσίας   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές 

ακινήτων 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα 

ακινήτων 
0,00         

    3. 
Οφειλόμενοι φόροι σε ∆ημόσιο, ∆ήμους 

προηγουμένων ετών 
0,00         

    4. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα 

χρεωγράφων σε τράπεζες 
0,00         

  Γ (δις)   Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών   0,00       

    1. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

υποτροφιών 
0,00         

    2. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση 

οικονομικών ενισχύσεων 
0,00         

    3. 
Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση 

κοινωφελών έργων 
0,00         

  ∆ (δις)   
Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της 

συστατικής πράξης 
  0,00       

    1. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση 

μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) 
0,00         

    2. 
Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική 

παροχή στη σύζυγο ιδρυτή 
0,00         

  Ε (δις)   Λοιπά έκτακτα έξοδα   0,00       



 

 

    1. 
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων 
προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) 

0,00         

    2. Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα 0,00         

III.    ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     0,00     

  ΣΤ   Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων   0,00       

    1. Αγορά ακινήτων 0,00         

    2. Ανακαίνιση ακινήτων 0,00         

    3. Αγορά χρεωγράφων 0,00         

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.132,20 7.132,20 7.132,20 10.763,13   

   ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.683,45 3.683,45 3.683,45     

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  10.815,64 10.815,64 10.815,64     

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 132/07.04.2017.



 

 

18. 
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για τις τραπεζικές συναλλαγές που αφορούν τα 
κληροδοτήματα με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου ∆εδουσόπουλου» και 
«∆ωρεά Αικατερίνης και Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά».  
(Εισηγήτρια: κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με τις αριθμ.82/10-4-2017 και 83/10-4-2017 αποφάσεις  ∆.Σ. αποφασίσθηκε  
το άνοιγμα  τραπεζικού λογαριασμού  για την διαχείριση της περιουσίας των κληροδοτημάτων  
με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου ∆εδουσόπουλου» και «∆ωρεά Αικατερίνης και 
Ευαγγελίας Γαζή-Καρελλά» σύμφωνα με τα άρθρα 2, 50 και 67 του Ν.4182/2013 «Κώδικας 
κοινωφελών περιουσιών. 

Παρακαλούμε να εξουσιοδοτήσετε την υπάλληλο του τμήματος Εσόδων Περιουσίας 
∆ωρεών και Κληροδοτημάτων  κ. ∆έσποινα Γκαβογιάννη για τη  κίνηση των λογαριασμών και 
την διενέργεια των απαιτούμενων συναλλαγών με την Εθνική Τράπεζα (Υποκατάστημα 
Άμφισσας).  
 
  



 

 

19. 
Έγκριση έκθεσης 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2017.  
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 

«….                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ:   12 
                                                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  237/2017 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 12ης/30.05.2017 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 ΘΕΜΑ 01ο: Έκθεση 1ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017. 
 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 30.05.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, στο ∆ημοτικό 
Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του ∆ήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11980/26.05.2017 πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 
άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος  1. Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος  
2. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 2. Καραδήμα Αικατερίνη, Μέλος  
3. Πιλάλα–Τσακίρη Τριανταφυλλιά, Μέλος 3. Μανανάς Αθανάσιος, Μέλος 
4. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος 4. Σεγδίτσα–Πονήρη Χρυσούλα, Μέλος  
5. Ανδρεοπούλου Μαρία, Μέλος   

 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Αναστασία Παπαδήμα μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

∆ελφών για την τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο)  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).  
1.Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010). 
2.Την από 16.05.2017 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ∆ήμου 

∆ελφών η οποία αναφέρει τα εξής:  
«… 
ΘΕΜΑ:   Εισηγητική έκθεση 1ου Τριμήνου του Έτους 2017 προς την Οικονομική Επιτροπή, 

για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. 
 
Σύμφωνα με την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική 
επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς 
το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του 
δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, 
δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. 
Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως συμπληρώθηκε με την παρ 4 του 
άρθρου 43 του ν. 3979/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 Ν.4257/2014, ΦΕΚ 
Α93/14.7.2014 ορίζονται τα εξής: 
 Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών 
υπηρεσιών του οικείου ∆ήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο 
έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολο-γισμού, κατά το χρονικό διάστημα από 
την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση 
διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση 
του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η 
έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας 
τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. 
  Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού 
έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση 
είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή 
έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο 



 

 

προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφαση του που λαμβάνεται εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική 
επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγηση της και αντιστοίχως το 
σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο 
προϋπολογισμός. 
 Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του που 
λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωση του για τους 
λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. 
  Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η 
έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του οικείου ∆ήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 
(«Πρόγραμμα ∆ιαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) 
στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 
  Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συν-οδεύουν, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ∆ήμων και Περιφερειών», στην 
οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από 
την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του 
οικείου ∆ήμου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η τριμηνιαία έκθεση των 
αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα 
Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση. 
Με την αριθ. 02/24/2017 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου (Α∆Α: 6ΩΛ889Θ-ΚΝ3) 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017  και εγκρίθηκε με την αριθ. 326/31206/04.03.2017 
απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερ.Ελλάδας (Α∆Α : 608ΩΟΡ10-ΘΓ6). 
 Όσον αφορά τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού σε σχέση με τα βασικά 
μεγέθη, έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: 
Στο σκέλος των Εσόδων βεβαιώθηκαν 8.317.651,18 ευρώ από 38.228.340,82 ευρώ 
προϋπολογισθέντα (εκ των οποίων 5.359.123,29 αφορά το χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου 
έτους) , δηλαδή ποσοστό 21,76% συνολικά επί των προϋπολογισθέντων (ή 25,31% εκτός του 
χρηματικού υπολοίπου) και εισπράχθηκαν 3.589.253,63 ευρώ δηλ. 43,15% επί των 
βεβαιωθέντων ή το 8.948.412,86 ευρώ δηλ. το 23,41% επί των προϋπολογισθέντων 
συμπεριλαμβανομένου και του χρηματικού υπολοίπου.  
Στο σκέλος των ∆απανών δεσμεύθηκε το 51,63% επί των Προϋπολογισθέντων, ενώ  
τιμολογήθηκε το 23,76%, εντάλθηκε το 16,24% και πληρώθηκε το 11%. 
  Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της τα έσοδα- έξοδα και 
γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήμου 
∆ελφών, υποβάλλει πίνακες που απεικονίζουν τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών του 1ου τριμήνου του έτους 2017. 

και ως εκ τούτου εισηγείται 
Την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ∆ήμου ∆ελφών  1ου 
τριμήνου 2017 και την εν συνεχεία υποβολή της στο ∆ημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις 
αναφερόμενες στο εισηγητικό διατάξεις.   …». 

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

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εγκρίνει τους πίνακες (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης):  
Πίνακας 01: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 1ου τριμήνου του 

έτους 2017. 
Πίνακας 02: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 1ου τριμήνου του 

έτους 2017. 
Πίνακας 03: Στοιχεία ισολογισμού 1ου τριμήνου του έτους 2017,  



 

 

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τα 
έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία 
του ∆ήμου ∆ελφών. 

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/30.05.2017. 
………………………………………………………………………………….



 

 

 

 



 

 

 
  



 

 



 

 

 

20. 
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου ∆ελφών. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
 
«…                                                        ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: 05 
                                                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 41/2017 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 05ης/17.05.2017 συνεδρίασης  
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήμου ∆ελφών 

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

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

 
Επίσης παραβρέθηκε και η κ. Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του ∆ήμου 

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

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

 2.Την αριθμ. 87/2015 (Α∆Α:7ΠΟΝΩ9Θ-8ΨΓ) απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου 
∆ελφών, περί εγκρίσεως κανονισμού λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων ∆ήμου ∆ελφών. 
 3.Την με αριθμ. 01/03/29.03.2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήμου 
∆ελφών με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου ∆ελφών 
(αντικατάσταση του άρθρου 07), η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙ∆ΑΣ                    ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: 01/2017 
∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΦΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                    
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/2017 
 
∆ιεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα  
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Παπαδήμα 
Τηλέφωνο: 2265350027 
Fax: 2265350054  
Ηλεκτ. ∆/νση:a.papadima@delphi.gov.gr      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/29.03.2017 συνεδρίασης 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών 

 
 ΘΕΜΑ 03ο: Τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου ∆ελφών 
(αντικατάσταση του άρθρου 07).  
 



 

 

Στην Άμφισσα σήμερα, 29.03.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο ∆ημοτικό 
Κατάστημα του ∆ήμου ∆ελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική 
Επιτροπή του ∆ήμου μετά από πρόσκληση του ∆ημάρχου, κ. Αθανασίου Παναγιωτόπουλου, 
σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο οκτώ (08) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (08) μέλη: 

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

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

ο Πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος. 
Επίσης παραβρέθηκε και η Αναστασία ∆. Παπαδήμα υπάλληλος του ∆ήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 
 
 

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

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

Τσακίρη η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «… 

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

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



 

 

3. Η αξία του χώρου που καταλαμβάνει η βάση του περιπτέρου σύμφωνα με το Ν.4093/2012 
(άρθρο πρώτο, παρ. ΣΤ, υποπαρ. ΣΤ2), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του 
Ν.4257/2014, θα είναι συνάρτηση της εμπορικότητας της θέσης. 
4. Το τέλος του χώρου που καταλαμβάνουν τα περίπτερα που λειτουργούν καθορίζεται από το 
δημοτικό συμβούλιο και καταβάλλεται στο ∆ήμο, από το πρόσωπο επ’ ονόματι του οποίου έχει 
εκδοθεί η άδεια εγκατάστασης και εκμετάλλευσης ή από το πρόσωπο στο οποίο έχει 
μεταβιβαστεί λόγω κληρονομίας της. Τα ισχύοντα σήμερα τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 
προκύπτουν από τις υπ’ αριθμ. 366/23-9-2015 και 305/18-7-2016 αποφάσεις του ∆ημοτικού 
Συμβουλίου ∆ελφών.  
5. Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου {κουβούκλιο + χώρος κινητού 
προστεγάσματος (τέντας)} μπορεί να είναι μέχρι δώδεκα (12,00) τετραγωνικά μέτρα, το δε 
κουβούκλιο θα καταλαμβάνει το πολύ έως 5,52 τ.μ (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ x 2,40μ). 
Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και 
των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος όδευσης πεζών τουλάχιστον 1,50μ. Ο 
όρος αυτός είναι απαρέγκλιτος για τις νέες θέσεις περιπτέρων που θα χωροθετηθούν και για τις 
θέσεις που προκύπτουν μετά από μετατόπιση, ενώ για τις υφιστάμενες θέσεις θα πρέπει να γίνει 
κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση του μέγιστου δυνατού ελεύθερου χώρου για τη 
διέλευση των πεζών. Χρήση κοινοχρήστου χώρου μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν εκδόσεως 
αδείας από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο χώρος κάτω από την 
τέντα θεωρείται ως κοινόχρηστος χώρος που έχει καταληφθεί για την χρήση του περιπτέρου. 
6. Τις ώρες μη λειτουργίας του περίπτερου, επιτρέπεται η προστασία του κουβουκλίου του 
περιπτέρου με ομοιόμορφα μεταλλικά ρολά με περσίδες.   
7. Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 3,50μ. (συμπεριλαμβανομένης της 
τέντας). Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόμενη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα πρέπει να 
εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσματος (τέντας) του περιπτέρου και να μην προεξέχει 
αυτού σε καμία περίπτωση. 
8. Εκτός του ∆ήμου ∆ελφών, ουδεμία άλλη αρχή έχει δικαίωμα και αρμοδιότητα να παραχωρεί 
τους κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν σ' αυτόν ή έχουν παραχωρηθεί για εκμετάλλευση 
περιπτέρου. 
Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι αρμοδιότητες σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου ∆ελφών, πάντα κατ' επιταγή της κείμενης 
νομοθεσίας. 
Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει 
από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού και παραπέμπουν στο ∆ημοτικό Συμβούλιο θέματα 
που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση και συμπλήρωση του παρόντα κανονισμού. 
9. Στην περίπτωση που το περίπτερο παραχωρείται σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 σε Α.Μ.Ε.Α. 
ή πολύτεκνο ή σε άλλο ενδιαφερόμενο, οφείλει να λειτουργήσει το περίπτερο εντός έξι (6) μηνών 
από την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που παρέλθει το εξάμηνο χωρίς να 
λειτουργήσει το περίπτερο η παραχώρηση ανακαλείται και η θέση του περιπτέρου παραχωρείται 
σε άλλον ενδιαφερόμενο. Σ’ αυτή την περίπτωση, το άτομο, στο οποίο είχε παραχωρηθεί η θέση 
λειτουργίας του περιπτέρου δεν μπορεί να μετάσχει στις διαδικασίες παραχώρησης θέσεων 
περιπτέρων πριν παρέλθει διετία από την ανάκληση της παραχώρησης. 
10. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το περίπτερο αυτοπροσώπως, 
απαγορευομένης της επενοικίασής του σε τρίτο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του αρ.76 του Ν. 
4257/14. Αυτό ισχύει και για τους κληρονόμους του (σύζυγο και ενήλικα τέκνα) οι οποίοι, εφ’ 
όσον επιθυμούν να συνεχίσουν την εκμετάλλευση του περιπτέρου μέχρι τη λήξη της δεκαετίας, 
υποχρεούνται να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή στο ∆ήμο. 
11. Πριν από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου ή την έγκριση -υπό 
τις νόμιμες προϋποθέσεις- τυχόν εκμίσθωσης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και 
προκειμένου να χορηγηθούν οι προς τούτα άδειες, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση στην Υπηρεσία Εμπορίου του ∆ήμου ∆ελφών.   
Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόμενος 
θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον ∆ήμο ∆ελφών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.  
12. Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: 
α) Αυτεπάγγελτα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εάν συντρέχει κάποια από τις 
αιτίες που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης ∆ημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε 



 

 

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

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

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

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

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

παραπάνω: 
Αποφασίζει ομόφωνα 

1.Εισηγείται στο ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου ∆ελφών την τροποποίηση του 
Κανονισμού Κοινόχρηστων χώρων του ∆ήμου ∆ελφών (αντικατάσταση του άρθρου 07), 
σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ελφών, ως εξής:  

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

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Μετατόπιση περιπτέρου γίνεται: 
α) Αυτεπάγγελτα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία εκδίδεται μετά από 
γνώμη του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, εάν συντρέχει κάποια από τις 
αιτίες που προβλέπει το άρθρο 9 του Ν.1043/1980, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με τον Ν.3648/2008 και συγκεκριμένα για λόγους εκτέλεσης ∆ημοσίων Κοινοτικών Έργων, είτε 



 

 

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

2.Η παρούσα απόφαση θα αποσταλεί στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ∆ελφών για την λήψη 
απόφασης.  

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



 

 

21. 
Έγκριση μελέτης με τίτλο «∆ιαμόρφωση υπαίθριων χώρων στάθμευσης στην ∆Κ 
Άμφισσας του ∆ήμου ∆ελφών» στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης στο χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Πράσινου Ταμείου. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας. Προϊστάμενος ∆.Τ.Υ.). 
  



 

 

22. 
Επί αιτήσεως  δημοτών σχετ. με το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ  (άρθρο 215 παρ. 
3 Ν.3463/2006 ∆ΚΚ)  
(Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 



 

 

23. 
Επί αιτημάτων Αθλητικών Συλλόγων ∆ήμου ∆ελφών για επιχορήγηση και διάθεση 
πίστωσης.  
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σας παραθέτουμε αιτήματα Αθλητικών Συλλόγων του ∆ήμου ∆ελφών για επιχορήγηση και 
έχουν ως εξής:  
1. Ο Αθλητικός Σύλλογος “Ακαδημία ‘94”  λειτουργεί από το 1994 με τμήματα μικρών 

αθλητών και συμμετέχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα Φωκίδας με συνολικά πάνω από 
εκτατό αθλητές.  

Σε συνέχεια της από 12/15-05-2017 επιστολής του Α.Σ. Ακαδημίας ‘94, μας γνωρίζει 
τα εξής:   

«…Στόχος του συλλόγου μας είναι να αναπτύξουμε το άθλημα του ποδοσφαίρου στο 
νομό μας και να καλλιεργήσουμε τις αξίες του ερασιτεχνικού αθλητισμού. 

Για την επίτευξη των στόχων μας ο σύλλογός μας θα διοργανώσει τουρνουά 
ποδοσφαίρου με την επωνυμία «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» στις 17 Ιουνίου – 18 Ιουνίου 2017 με τη 
συμμετοχή ομάδων του νομού μας στο ∆ημοτικό Γήπεδο Άμφισσας 

Με την παρούσα αιτούμεθα την καταβολή επιχορήγησης του ∆ήμου ποσού 1.500,00 
ευρώ για την κάλυψη εξόδων της διοργάνωσης …».   

 
2. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ιτέας από το 2005  λειτουργεί με τα τμήματα μικρών 

αθλητών και από το 2016 έχει ομάδα ποδοσφαίρου που συμμετέχει στο Α’ ερασιτεχνικό 
πρωταθλητισμό Φωκίδας με συνολικά πάνω από εκατό αθλητές.  
Σε συνέχεια της από 06/19-04-2017 επιστολής της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου Ιτέας, μας 

γνωρίζει τα εξής:   
«…Στόχος της Ακαδημίας μας είναι να στρέψουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον της 

τοπικής νεολαίας στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, δίνοντας διέξοδο νόημα και προοπτική σ’ 
αυτήν.  

Ο αθλητισμός είναι η μόνη ή η σπουδαιότητα διέξοδος της νεολαίας στα προβλήματα 
της εποχής. Όλες οι αρετές που προσφέρει ένα άθλημα, αποτελούν τα απαραίτητα εφόδια για 
την περαιτέρω ένταξη των παιδιών στη σκληρή πραγματικότητα της σύγχρονης εποχής.  

Η Ακαδημία ποδοσφαίρου Ιτέας θα διοργανώσει τουρνουά ποδοσφαίρου 3 Ιουλίου – 4 
Ιουλίου 2017 με πέντε Ακαδημίες και άνω των 200 αθλητών στο ∆ημοτικό γήπεδο Ιτέας 
(πλαστικό) και με την παρούσα αιτούμεθα την καταβολή επιχορήγησης του ∆ήμου ποσού 
1.500,00€ για την κάλυψη εξόδων της διοργάνωσης…».   

 
3. Με την υπ’ αρίθμ. 05/12-05-2017 επιστολής ο “Αμφισσαϊκός 2006” μας γνωρίζει τα 

εξής:  
«….O “Αμφισσαϊκός 2006”  ιδρύθηκε από το 2006 σαν ακαδημία ποδοσφαίρου αρχικά 

και από το 2008 και μετά συμμετέχει ενεργά στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα της Φωκίδας 
ανελλιπώς. Τα  τελευταία επτά χρόνια αγωνίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία στην Α’ ΕΠΣ Φωκίδας, 
αλλά διατηρεί παράλληλα και ακαδημία ποδοσφαίρου για όλες τις ηλικίες από 5-14 ετών. Το 
σύνολο των αθλητών του Αμφισσαϊκού ξεπερνά του 100 και αυτό μας γεμίζει δύναμη να 
συνεχίσουμε τη προσπάθεια, γιατί κύριος στόχος μας είναι όχι μόνο οι επιτυχίες στο 
ποδόσφαιρο, αλλά να προσελκύσουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε, έτσι ώστε να 
κάνουμε τον αθλητισμό τρόπο ζωής μακριά από κακές συνήθειες της εποχής μας. 

Ο αθλητισμός και ειδικά το ποδόσφαιρο με το οποίο ασχολούμαστε είναι διέξοδος για 
τα παιδία της τοπικής κοινωνίας και σχολείο για τη μετέπειτα ζωή τους.   

Γι’ αυτό ο Αμφισσαϊκός σκοπεύει να διοργανώσει τουρνουά ποδοσφαίρου 2 και 3 
Ιουνίου 2017 με τη συμμετοχή πέντε τουλάχιστον ακαδημιών και σύνολο 200 ποδοσφαιριστών 
στο ∆ημ. Στάδιο Άμφισσας και με τη παρούσα αίτηση σας παρακαλούμε για τη καταβολή 
επιχορήγησης εκ μέρους του ∆ήμου ποσού 1.500,00 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν τα 
έξοδα της διοργάνωσης….» 

 
4. Ο Α.Σ. Ησαΐας ∆εσφίνας λειτουργεί από το 1973 με ανδρικά τμήματα και από το 2008 

με παιδικά τμήματα.   
Σε συνέχεια της από 16-05-2017 επιστολής του Α.Σ. Ησαΐας ∆εσφίνας, μας γνωρίζει 

τα εξής:   



 

 

«…Στόχος του Συλλόγου μας είναι η προώθηση του αθλητισμού στα παιδιά για την 
υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η κοινωνικοποίηση, η εκμάθηση αθλητικών 
δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων ζωής, και φυσικά η αναψυχή των παιδιών  

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογός μας θα διοργανώσει τουρνουά ποδοσφαίρου 9*9 από 
16/6/2017 έως 18/6/2017 με συμμετοχή οκτώ ομάδων στο ∆ημοτικό Στάδιο ∆εσφίνας. 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την καταβολή επιχορήγησης ύψους 1.500,00 ευρώ 
για την κάλυψη των εξόδων της διοργάνωσης…».   

 
 

5. Με την υπ’ αρίθμ. 7/10-05-2017 επιστολής ο “Μάκαρος Άμφισσας” μας γνωρίζει τα 
εξής:  
«….Με την επιστολή μας αυτή σας ενημερώνουμε για τις προσπάθειες που 

καταβάλλουμε ως νέο ∆.Σ. για την προαγωγή των αθλητικών πραγμάτων της περιοχής μας και 
την δημιουργική & υγιή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μας. 

Στον Σύλλογό μας μαθαίνουν μπάσκετ από πτυχιούχους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
πάνω από 140 αγόρια και κορίτσια συμμετέχοντας σε όλα τα αγωνιστικά πρωταθλήματα της 
ΕΣΚΑΣΕ (ανδρικό – εφηβικό – παιδικό – μίνι -  γυναικείο – νεανίδων – κορασίδων) ενώ 
λειτουργούμε και Ακαδημίες για παιδιά ∆ημοτικού Σχολείου).  

Η ιστορική ανδρική ομάδα μας ιδρύθηκε το 1974 και πρωταγωνιστεί  τα τελευταία χρόνια 
στο πρωτάθλημα της Α. ΕΣΚΑΣΕ. 

Στόχος μας είναι το αγωνιστικό ήθος, το ευ αγωνίζεσθε καθώς και τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη του αθλητισμού στην περιοχή μας.  

Οι οικονομικές μας ανάγκες είναι μεγάλες (μισθοί προπονητών- μεταφορικά έξοδα 
διαιτησίες – εμφανίσεις και αθλητικό υλικό) και καλύπτονται με το σταγονόμετρο. 

Θα διοργανώσουμε με την βοήθεια και του ∆ήμου ∆ελφών όπως κάθε καλοκαίρι και 
πάλι φέτος 13/14/15/16 Ιουλίου 2017 το 7ο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3χ3 για μικρούς και 
μεγάλους στο ανοιχτό γήπεδο της Πλ. Συνοικισμού στην Άμφισσα  για το οποίο και σας 
στέλνουμε αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων του. 

Θα θεωρούσαμε τιμή μας εάν γίνεται αρωγοί του τουρνουά 3χ3 που έχει καθιερωθεί πια 
στις συνειδήσεις όλων μας ….» 

 
6. Με την από 26-05-2017 επιστολή ο “Φωκικός Α.Σ” μας γνωρίζει τα εξής: 

«…. ∆ιαχρονικοί στόχοι του σωματείου μας είναι η προαγωγή της ευγενούς άμιλλάς, του ευ 
αγωνίζεσθαι, η διάδοση του αθλητικού ιδεώδους και ταυτόχρονα η προβολή του τόπου μας και 
του αθλητικού προσωπικού που τον διακρίνει. 
Στους άμεσους προγραμματισμούς του σωματείου μας είναι και η διοργάνωση ποδοσφαιρικού 
τουρνουά στην Άμφισσα με τη συμμετοχή γνωστών και αναγωρισμένων σωματείων κατά τη 
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, και ειδικότερα το διάστημα 10-11 Ιουλίου. 
Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε την καταβολή επιχορήγησης ύψους 1.500,00€ για την κάλυψη 
των εξόδων της διοργάνωσης….».  

 
7. Με την υπ’ αρίθμ. 2/25-05-2017 επιστολή ο  “Α.Σ. Κρισσαίος” μας γνωρίζει τα εξής:  
« Ο Αθλητικός Σύλλογος «ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ» είναι ένα ποδοσφαιρικό ερασιτεχνικό σωματείο 

που δραστηριοποιείται στο Νομό Φωκίδας εκπροσωπώντας το Χρισσό του ∆ήμου ∆ελφών. Η 
έδρα του είναι το Χρισσό και οι αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες δραστηριοποιείται διεξάγονται 
εντός των ορίων του ∆ήμου ∆ελφών. 

Είναι ένα ιστορικό σωματείο καθώς ιδρύθηκε το 1930. Και δραστηριοποιείται στα τοπικά 
πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φωκίδας, με αδιάλειπτη παρουσία από το 2007. 

Η συμμετοχή της Πολιτείας στα έξοδα των ερασιτεχνικών σωματείων είναι ανύπαρκτη τα 
τελευταία τουλάχιστον δέκα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της διατήρησης ενός σωματείου 
ενεργού, διατηρώντας τις υποτυπώδεις ανάγκες για τη λειτουργία του πέφτει στις πλάτες της 
τοπικής κοινωνίας και στις πλάτες των μελών του ∆Σ. 

Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων και της υλοποίησης του καταστατικού του 
σωματείου μας, με την ευκαιρία του θρησκευτικού εορτασμού του Χρισσού, έχουμε 
προγραμματίσει την διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού τριημέρου που θα διεξαχθεί στο γήπεδο 
του Χρισσού κατά το διάστημα από 18 έως και 20 Ιουλίου 2017, με τη συμμετοχή άλλων 5 
σωματείων εκ των οποίων τα δύο προέρχονται από όμορους Νομούς και με συμμετοχή αθλητών 
κάτω των 20 ετών. ……. 



 

 

 Θεωρούμε ότι εκπληρώνουμε πλήρως τους στόχους και τις αξίες που πρέπει να 
καλλιεργεί ένα Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο, μένοντας πιστοί στις αρχές και τα ιδεώδη του 
ερασιτεχνικού Αθλητισμού. 

Επειδή η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια του εορτασμού και με την συνεργασία της Τοπικής 
Κοινότητας Χρισσού, σας παρακαλούμε θερμά, να εγκρίνετε οικονομική ενίσχυση ποσού 1.500 
€ για την κάλυψη του 50% των εξόδων μας.…..» 
 

8. Με την υπ’ αρίθμ. 2/25-05-2017 επιστολή ο  “Α.Σ. Αστέρας” μας γνωρίζει τα εξής:  
«….Ο Αστέρας Ιτέας είναι μιά ομάδα με έτος ίδρυσης το 1936 και εδρεύει στην περιοχή της Ιτέας 
Φωκίδας. 
Η ομάδα μας, στα 81 χρόνια ένδοξης ιστορίας της κατάφερε την φετινή σεζόν να ανέβει στο 
πρωτάθλημα της  τρίτης την τάξη (Γ) εθνική κατηγορία. 
Γνώμονας του ∆.Σ. του Αστέρα Ιτέας σε αυτές τις δύσκολες εποχές προσπαθεί να προάγει τόσο 
τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, όσο και να παρέχει μια διέξοδο για τα παιδιά της ευρύτερης 
περιοχής της Φωκίδας προς τον αθλητισμό, μια που σε συντριπτική πλειοψηφία χρησιμοποιεί 
παιδιά από την ευρύτερη περιοχή της Φωκίδας. 
Την φετινή χρονιά κατόρθωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του να ανέβει στην Τρίτη εθνική 
κατηγορία και να εκπροσωπήσει το νομό μας σε εθνικό πρωτάθλημα  
Η ομάδα μας έχει και παιδικές ακαδημίες στις οποίες προετοιμάζονται νεαροί παίχτες (απο 6 
ετών) προκειμένου να μάθουν σωστά το παιχνίδι του ποδοσφαίρου καθώς και για να 
στελεχώσουν κάποια στιγμή την πρώτη ομάδα. 
Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου με ομάδες γειτονικών νομών 
το μήνα Αύγουστο και γι’ αυτό θα θέλαμε την συγκεκριμένη χορηγία… ….» 
 
 
9. Με την υπ’ αρίθμ. 30/26-05-2017 επιστολή ο  “Απόλλων ∆ελφών” μας γνωρίζει τα εξής: 
«…. Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ είναι ένα ερασιτεχνικό σωματείο που 
δραστηριοποιείται στο Νομό Φωκίδας εκπροσωπώντας του ∆ΕΛΦΟΥΣ του ∆ήμου ∆ελφών. Η 
έδρα του είναι το Χρισσό (ποδοσφαίρου) και στης αθλητικές εγκαταστάσεις του Τ.Κ. ∆ελφών 
(ΤΕΝΝΙΣ – ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΕΪ). 
Είναι ένα ιστορικό σωματείο καθώς ιδρύθηκε το 1981 Ως. ΑΜΣ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ και το 
2015 έγινε η επανίδρυση του σαν Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΕΛΦΩΝ. Και δραστηριοποιείται στα τοπικά 
πρωταθλήματα της ΕΠΣ Φωκίδας, με αδιάλειπτη παρουσία από το 2015. 
Η συμμετοχή της Πολιτείας στα έξοδα των ερασιτεχνικών σωματείων είναι ανύπαρκτη τα 
τελευταία  τουλάχιστον χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το βάρος της διατήρησης ενός σωματείου 
ενεργού, διατηρώντας τις υποτυπώδεις ανάγκες για τη λειτουργία του πέφτει στις πλάτες της 
τοπικής κοινωνίας και στις πλάτες των μελών του ∆.Σ.  
Στα πλαίσια της εκπλήρωσης των στόχων και της υλοποίησης του καταστατικού του σωματείου 
μας, έχουμε προγραμματίσει την διεξαγωγή 2ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ (το 2016 είχαμε το 1ο 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ με 60 συμμετοχές, από διάφορους νομούς της Ελλάδας). 
(https://www.facebook.com/tennisdelphi/), και το 1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 3χ3 ΜΠΑΣΚΕΤ που θα 
διεξαχθεί. Από 01/09/2017 έως 31/10/2017 στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Τ.Κ. ∆ΕΛΦΩΝ. 
Παραθέτουμε κατωτέρω τον προϋπολογισμό των εξόδων:  
Θεωρούμε ότι εκπληρώνουμε πλήρως τους στόχους και τις αξίες που πρέπει να καλλιεργεί ένα 
Αθλητικό ερασιτεχνικό σωματείο, μένοντας πιστοί στις αρχές και τα ιδεώδη του ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού. 
Σας παρακαλούμε θερμά, να εγκρίνετε οικονομική ενίσχυση ποσού 1.500,00€ για την κάλυψη 
των εξόδων μας ……»   

 
10. Με την υπ’ αρίθμ. 13/26-05-2017 επιστολή ο  “Α.Σ. ∆ιαγόρας Πολυδρόσου” μας 
γνωρίζει τα εξής: 
«…….Ο Αθλητικός Σύλλογος ∆ιαγόρας Πολυδρόσου διοργανώνει ποδοσφαιρικό τουρνουά 
ακαδημιών στο ∆ημοτικό Στάδιο Πολυδρόσου «Ι.ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ»  στις 24 κ 25 Ιουνίου 2017 με 
την συμμετοχή 4 ακαδημιών από τους Νομούς  Φωκίδας κ Φθιώτιδας. 

Σκοπός του αθλητικού τουρνουά είναι η προσέλκυση  κ ένταξη νέων παιδιών από την 
ευρύτερη περιοχή στις ακαδημίες του σωματείου μας για  την μετέπειτα στελέχωση της αντρικής 
ομάδας   του Α.Σ.∆ιαγόρα Πολυδρόσου αποκλειστικά και μόνο με αθλητές από την γύρω 
περιοχή. 

Η μοναδική διέξοδος των παιδιών είναι ο αθλητισμός κ εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε 
την προσοχή μας. 



 

 

Με την παρούσα επιστολή ο Α.Σ. ∆ιαγόρας Πολυδρόσου  αιτείται από τον ∆ήμο ∆ελφών 
επιχορήγηση ύψους 1.500,00€ για την ολοκληρωμένη κάλυψη του τουρνουά. 
 Παρακάτω παραθέτουμε πινάκα με τον προϋπολογισμό του τουρνουά καθώς κ 
συνολικό πίνακα με το ετήσιο προϋπολογισμό  του σωματείου……»  
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 την έγκριση της επιχορήγησης και 
τη διάθεση πίστωσης  στους Αθλητικούς Συλλόγους του ∆ήμου μας ως εξής: 

‐ Ακαδημία ’94      1.000,00€  
‐ Ακαδημία Ποδοσφαίρου Ιτέας   1.000,00€ 
‐ Αμφισσαϊκός 2006           1.000,00€  
‐ ΑΣ Ησαΐας ∆εσφίνας       1.000,00€   
‐ Μάκαρος Άμφισσας         2.000,00€  
‐ Φωκικός Α.Σ.                    1.000,00€ 
‐ Α.Σ. Κρισσαίος                 1.000,00€ 
‐ Α.Σ. Αστέρας                     1.000,00€ 
‐ Απόλλων ∆ελφών            1.000,00€ 
‐ Α.Σ. ∆ιαγόρας Πολυδρόσου   1.000,00€  

 
 Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ∆ήμου με τίτλο «Επιχορήγηση σε 
αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και  Κ.Α.: 00-6735, η οποία ανέρχεται στο συνολικό  ποσό  
των 11.000,00€. 
 
  



 

 

24. 
Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση του 2ήμερου πολιτιστικού φεστιβάλ 
«Ταξιδεύοντας με τους καλλιτέχνες και τον πολιτισμό της Φωκικής γης» 29 και 30 
Ιουλίου 2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
  



 

 

25. 
Έγκριση δαπάνης για τη γιορτή έναρξης της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & 
∆ημιουργικότητας 2017» της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας.  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
  



 

 

26. 
Έγκριση συμμετοχής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο ∆ιαχείρισης Παράκτιων Ζωνών, 
Αθήνα, Νοεμβρίου 2017.  
(Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος). 
  



 

 

27. 
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «μεταφορά ογκωδών αντικειμένων» μέσω  
δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 του Ν.3979/2011).  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού, του απαραίτητου 
μηχανολογικού εξοπλισμού και λόγω της μεγάλης έκτασης του ∆ήμου, να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
εκτέλεσης των εργασιών μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων στην ∆.Ε. Ιτέας του ∆ήμου ∆ελφών 
με ίδια μέσα και κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν οι εργασίες σε ιδιώτη, σύμφωνα με την σχετική μελέτη 
της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου, που αφορά στη μεταφορά ογκωδών 
αντικειμένων στην ∆.Ε. Ιτέας, προϋπολογισμού 4.999,06 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο διαθέσιμο προσωπικό, στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας είναι τοποθετημένοι στα τέσσερα (4) Τμήματά της (Τμήμα υποδομών, Τμήμα διαχείρισης 
οχημάτων, Τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου) συνολικά 
εβδομήντα τρεις (73) μόνιμοι υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
οκτάμηνης διάρκειας (για ανταποδοτικές υπηρεσίες). 
 
Συγκεκριμένα στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου είναι τοποθετημένοι τριάντα εννέα (39) μόνιμοι 
υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 
Προϊστάμενος       1 
Οδηγοί απορριμματοφόρων: 8 μόνιμοι υπάλληλοι  
Οδηγοί λοιπών οχημάτων: 4 μόνιμοι υπάλληλοι και 1 υπάλληλος με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας 
Συνοδοί απορριμματοφόρων (πλήρωμα):12 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
Χειριστές σαρώθρων  2 μόνιμοι υπάλληλοι 
Υπάλληλοι καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 11 μόνιμοι υπάλληλοι και 7 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
 
Σε μακροχρόνια ασθένεια  1 μόνιμος υπάλληλος  
  
Επίσης, ο ∆ήμος δεν διαθέτει κανένα εν ενεργεία όχημα με αρπάγη για την κάλυψη των αναγκών 
συλλογής και μεταφοράς των ογκωδών αντικειμένων.  
∆εδομένων των παραπάνω, γνωρίζοντας ότι το διαθέσιμο προσωπικό μειώνεται λόγω αδειών τους 
καλοκαιρινούς μήνες, και λόγω έλλειψης που απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο ∆ήμος μας 
θα πρέπει άμεσα να εκτελέσει τις εργασίες μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων στην ∆.Ε. Ιτέας του 
∆ήμου ∆ελφών, για διάστημα πέντε μηνών. 
 
Με βάση τα παραπάνω: 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα πέντε μηνών των εργασιών μεταφοράς ογκωδών 
αντικειμένων στην ∆.Ε. Ιτέας του ∆ήμου ∆ελφών. 
Β. Η ανάθεση των υπηρεσιών να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

 
  



 

 

28. 
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμού ακτών στο ∆ήμο ∆ελφών. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω της 
μεγάλης έκτασης του ∆ήμου, να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των 
ακτών του ∆ήμου ∆ελφών με ίδια μέσα και κρίνεται σκόπιμο να ανατεθούν οι εργασίες σε ιδιώτη, 
σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου, που 
αφορούν στον καθαρισμό ακτών ∆.Ε. Ιτέας – Γαλαξιδίου, προϋπολογισμού 4.786,40 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και στον καθαρισμό ακτών ∆.Ε. ∆εσφίνας προϋπολογισμού 4.786,40 €, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Ειδικότερα, όσον αφορά στο διαθέσιμο προσωπικό, στη ∆/νση Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας είναι τοποθετημένοι στα τέσσερα (4) Τμήματά της (Τμήμα υποδομών, Τμήμα διαχείρισης 
οχημάτων, Τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου) συνολικά 
εβδομήντα τρεις (73) μόνιμοι υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
οκτάμηνης διάρκειας (για ανταποδοτικές υπηρεσίες). 
 
Συγκεκριμένα στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου είναι τοποθετημένοι τριάντα εννέα (39) μόνιμοι 
υπάλληλοι και δώδεκα (12) υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: 
Προϊστάμενος       1 
Οδηγοί απορριμματοφόρων: 8 μόνιμοι υπάλληλοι  
Οδηγοί λοιπών οχημάτων: 4 μόνιμοι υπάλληλοι και 1 υπάλληλος με σύμβαση οκτάμηνης διάρκειας 
Συνοδοί απορριμματοφόρων (πλήρωμα):12 μόνιμοι υπάλληλοι και 4 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
Χειριστές σαρώθρων  2 μόνιμοι υπάλληλοι 
Υπάλληλοι καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων 11 μόνιμοι υπάλληλοι και 7 υπάλληλοι με σύμβαση 
οκτάμηνης διάρκειας 
 
Σε μακροχρόνια ασθένεια  1 μόνιμος υπάλληλος  
  
Συνεπώς από τα 39 άτομα, που απασχολούνται στο Τμήμα καθαριότητας και πρασίνου, μόνον τα 18 
(11 μόνιμοι υπάλληλοι και 7 υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου) απασχολούνται στην 
καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και σε εργασίες οδοκαθαρισμών σε όλες τις ∆ημοτικές Ενότητες 
του ∆ήμου.  
∆εδομένων των παραπάνω, γνωρίζοντας ότι το διαθέσιμο προσωπικό μειώνεται λόγω αδειών τους 
καλοκαιρινούς μήνες, και λόγω έλλειψης που απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού, ενόψει της 
θερινής – τουριστικής περιόδου ο ∆ήμος μας θα πρέπει άμεσα να εκτελέσει τις εργασίες καθαρισμού 
των παραλιών των ∆.Ε. Ιτέας, Γαλαξιδίου και ∆εσφίνας στα πλαίσια βράβευσης των ακτών με Γαλάζια 
Σημαία και της κολυμβητικής εν γένει περιόδου, σε διάστημα ενός μήνα. 
 
Με βάση τα παραπάνω: 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα ενός μήνα των εργασιών καθαρισμού ακτών στο ∆ήμο 
∆ελφών. 
Β. Η ανάθεση των υπηρεσιών να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

 



 

 

29. 
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καθαρισμός χώρων κολυμβητηρίου Ιτέας» 
όπως αυτή αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω με ίδια μέσα και κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε ιδιώτη. 
Αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας είναι η απομάκρυνση υπολειμμάτων νερού και αλάτων από τους 
υαλοπίνακες, η τριβή αντιολισθητικού δαπέδου με ειδικά χημικά δια χειρός. 
Ο χώρος εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι το Κολυμβητήριο Ιτέας που βρίσκεται στη ∆ημοτική Κοινότητα 
Ιτέας. 
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι δύο μήνες.  Η εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί βάσει 
της από 30/05/2017 μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ελφών 
στο ποσό των 3.192,48€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 15-6262.011 του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του ∆ήμου μας.  
Με βάση τα παραπάνω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα δύο μηνών της υπηρεσίας Καθαρισμός χώρων 
κολυμβητηρίου Ιτέας. 
Β. Η ανάθεση της υπηρεσίας να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 

 
  



 

 

30. 
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαρισμός δεξαμενών διϋλιστηρίου Άμφισσας.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3979/2011: 
1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η 
διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις 
διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (Α' 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.∆.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
Με αιτιολογημένη απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών 
με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 
2. Η Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήμου μας αδυνατεί, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες εκτέλεσης της υπηρεσίας «δεξαμενών ∆ιυλιστηρίου Άμφισσας» όπως 
αυτή αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω με ίδια μέσα και κρίνεται σκόπιμο να ανατεθεί σε ιδιώτη. 
Αντικείμενο της εν λόγω υπηρεσίας είναι η απομάκρυνση φερτών υλικών, άλγεων, λάσπης κ.λπ. από 
τον πυθμένα και τα τοιχώματα των δεξαμενών, η αποκατάσταση με ειδικά ρητινούχα υλικά όπου η 
στεγανοποιητική κατασκευή έχει καταστραφεί και η επάλειψη με ειδικά χημικά. Ο χώρος εκτέλεσης 
της υπηρεσίας είναι οι δεξαμενές του ∆ιυλιστηρίου που βρίσκονται στη ∆ημοτική Κοινότητα Άμφισσας. 
Η διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας είναι δύο μήνες.  Η εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί βάσει 
της από 30/05/2017 μελέτης της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας του ∆ήμου ∆ελφών 
στο ποσό των 3.936,38€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τον κωδικό 25-6275.001 του 
προϋπολογισμού έτους 2017 του ∆ήμου μας.  
Με βάση τα παραπάνω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Α. Την ανάθεση σε ιδιώτη για χρονικό διάστημα δύο μηνών της υπηρεσίας Καθαρισμού των 
δεξαμενών ∆ιυλιστηρίου Άμφισσας. 
Β. Η ανάθεση της υπηρεσίας να γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 
 

 
  



 

 

 31. 
Κατάρτιση και ψήφιση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των δομών «Κέντρα 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π.».  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
  



 

 

32. 
Ορισμός υπευθύνων του προγράμματος «Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
-  Κ.∆.Α.Π.» που θα λειτουργήσει στο ∆ήμο ∆ελφών.  
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
  



 

 

33. 
Λήψη απόφασης για την  παραχώρηση χώρων των: 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας 
και 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας στο ∆ήμο ∆ελφών για την λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π., μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.). 
 
«…                                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  07/2017 
                                                                                  ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.     09/2017                                                            
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
ΘΕΜΑΤΑ: 1)Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των: 2ου ∆ημοτικού Σχολείου 
Άμφισσας και 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας, στο ∆ήμο ∆ελφών για  την λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π,μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. 
2)Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. ‘Αμφισσας. 
3)Αίτημα παραχώρησης ∆ημοτικού Σχολείου ∆ελφών για διεξαγωγή της 11ης ANIMART. 
4)Αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο ∆ημοτικό σχολείο Άμφισσας.   
  Στην Άμφισσα, σήμερα 29 Μαίου 2017, ημέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος ∆ήμου ∆ελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήμου ∆ελφών, ύστερα  από την με αριθμ.πρωτ:11751/25-
05-2017 πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα   τέσσερα ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                1.Αυγερινός Βασίλειος     Μέλος  
2.Μακρυγιάννης  Επαμεινώνδας    Μέλος                   2.Αγγελέτος Αθανάσιος   Μέλος 
3.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                  3.Φουσέκης Νικόλαος      Μέλος              
3.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος                                        
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
  ο Πρόεδρος  της ∆.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την  με αριθμ.πρωτ:54/16-05-2017 αίτηση του Τμήματος 
Κοιν.Προστασίας,Αλληλεγγύης και ∆ημ.Υγείας του ∆.∆ελφών, με την οποία αιτείται την 
παραχώρηση χρήσης χώρου του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας και του 3ου ∆ημοτικού 
σχολείου Ιτέας για την υλοποίηση του προγράμματος Κ.∆.Α.Π 2)το με αριθμ.Ν.2.2/19/2017 
έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 3ου ∆ημοτικού σχολείου Ιτέας με το οποίο συμφωνεί στην 
παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων του σχολείου,για την υλοποίηση του προγράμματος. 3)το  
με αριθμ:Ν.1.1/81-2017 έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας, με το 
οποίο συμφωνεί στην παραχώρηση του σχολικού κτηρίου για Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης. 
4)την με αριθμ:10/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία 
εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης του 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας και του  3ου 
∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας ,για να λειτουργήσουν Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών,στο ∆ήμο ∆ελφών, από 01 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2018 και υπό την τήρηση 
των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α) Αποκατάσταση τυχόν ζημιών και φθορών  που θα προκληθούν κατά την χρήση των 
σχολικών χώρων. 
β)Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν,με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα 
που θα εξυπηρετηθεί. 
γ)Ορισμός υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω. 
   Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εισηγείται υπέρ της παραχώρησης του 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας και του 3ου 
∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας, στο ∆ήμο ∆ελφών, για να λειτουργήσουν ως Κέντρα 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π),από 01 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 
Ιουλίου 2018, υπό την τήρηση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων και με την 
δέσμευση ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση στην κατανομή του προϋπολογισμού ,των 
υπόλοιπων σχολικών μονάδων. 

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

   Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 09/2017 
………………………………………………………………………………………….                                   



 

 

34. 
Έγκριση παραχώρησης αιθουσών Γυμνασίου Άμφισσας για διεξαγωγή εξετάσεων στην 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών. 
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.) 
 
«….                                                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  06/2017 
                                                                               ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 08/2017 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ: Παραχώρηση Γυμνασίου Άμφισσας.   
  Στην Άμφισσα, σήμερα 23 Μαίου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος ∆ήμου ∆ελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήμου ∆ελφών, ύστερα  από πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα  επτά ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                 
2. Φουσέκης Νικόλαος                   Μέλος                     
3.Μακρυγιάννης Επαμεινώνδας      Μέλος                                    
4.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                                        
5.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος 
6.Αγγελέτος Αθανάσιος                 Μέλος 
7.Αυγερινός Βασίλειος                   Μέλος 
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
  ο Πρόεδρος  της ∆.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το μοναδικό 
θέμα έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την  με αριθμ.πρωτ:39/24-04-2017 αίτηση του Συλλόγου 
Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Φθιώτιδος, με την οποία αιτείται την παραχώρηση του 
Γυμνασίου Άμφισσας το Κυριακή 28 Μαίου 2017, για να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο 
στις Εξετάσεις Γλωσσομάθειας PALSO 2)το με αριθμ.πρωτ:43/26-04-2017 έγγραφο της 
∆ιευθύντριας του Γυμνασίου Άμφισσας με το οποίο συμφωνεί στην παραχώρηση των 
αιθουσών του σχολείου,για την διεξαγωγή των εξετάσεων 3)την με αριθμ:14/22-05-2017 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης με την οποία εισηγείται υπέρ της 
παραχώρησης του Γυμνασίου Άμφισσας ,για να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο στις 
εξετάσεις γλωσσομάθειας PALSO,το Κυριακή 28-05-2017 και υπό την τήρηση των παρακάτω 
απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α) Αποκατάσταση ζημιών ή δαπανών που θα γίνουν κατά την χρήση των σχολικών χώρων. 
β)Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν,με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα 
που θα εξυπηρετηθεί,ώστε να παραδοθούν έτοιμοι προς χρήση στους εκπαιδευτικούς και 
στους μαθητές. 
γ)Σεβασμός του χώρου του σχολείου κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων. 
δ)Αποδοχή της δωρεάς του ποσού των εκατό ευρώ (100€),από τον Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών Ν.Φθιώτιδος. 
   Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1) Εισηγείται υπέρ της παραχώρησης του Γυμνασίου Άμφισσας, την Κυριακή 28 Μαίου 
2017,για να χρησιμοποιηθεί ως εξεταστικό κέντρο στις εξετάσεις γλωσσομάθειας 
PALSO, που διοργανώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων 
Γλωσσών και υπό την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων.Με την απόφαση 
διαφώνησε ο κος Αγγελέτος. 

2) Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για λήψη σχετικής 
απόφασης.                                      

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 08/2017 
…………………………………………………………………. 
 
 
  



 

 

35. 
Έγκριση παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.) 
 

«…                                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  07/2017 
                                                                                 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.     10/2017                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
ΘΕΜΑΤΑ: 1)Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των: 2ου ∆ημοτικού Σχολείου 
Άμφισσας και 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας, στο ∆ήμο ∆ελφών για  την λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π,μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. 
2)Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. ‘Αμφισσας. 
3)Αίτημα παραχώρησης ∆ημοτικού Σχολείου ∆ελφών για διεξαγωγή της 11ης ANIMART. 
4)Αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο ∆ημοτικό σχολείο Άμφισσας.   
  Στην Άμφισσα, σήμερα 29 Μαίου 2017, ημέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος ∆ήμου ∆ελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήμου ∆ελφών, ύστερα  από την με αριθμ.πρωτ:11751/25-
05-2017 πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα   τέσσερα ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                1.Αυγερινός Βασίλειος     Μέλος  
2.Μακρυγιάννης  Επαμεινώνδας    Μέλος                   2.Αγγελέτος Αθανάσιος   Μέλος 
3.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                  3.Φουσέκης Νικόλαος      Μέλος              
3.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος                                        
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
  ο Πρόεδρος  της ∆.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την  με αριθμ.πρωτ:54/16-05-2017 αίτηση του Τμήματος 
Κοιν.Προστασίας,Αλληλεγγύης και ∆ημ.Υγείας του ∆.∆ελφών, με την οποία αιτείται την 
παραχώρηση χρήσης χώρου του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας και του 3ου ∆ημοτικού 
σχολείου Ιτέας για την υλοποίηση του προγράμματος Κ.∆.Α.Π 2)το με αριθμ.Ν.2.2/19/2017 
έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 3ου ∆ημοτικού σχολείου Ιτέας με το οποίο συμφωνεί στην 
παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων του σχολείου,για την υλοποίηση του προγράμματος. 3)το  
με αριθμ:Ν.1.1/81-2017 έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας, με το 
οποίο συμφωνεί στην παραχώρηση του σχολικού κτηρίου για Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης. 
4)την με αριθμ:10/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία 
εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης του 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας και του  3ου 
∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας ,για να λειτουργήσουν Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών,στο ∆ήμο ∆ελφών, από 01 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2018 και υπό την τήρηση 
των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α) Αποκατάσταση τυχόν ζημιών και φθορών  που θα προκληθούν κατά την χρήση των 
σχολικών χώρων. 
β)Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, με την ευθύνη και την φροντίδα του 
φορέα που θα εξυπηρετηθεί. 
γ)Ορισμός υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω. 
   Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1)Εισηγείται θετικά  στην παραχώρηση της αίθουσας εργαστηρίου Πληροφορικής του 1ου Ε.Κ 
.Άμφισσας,,για πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β1 επιπέδου, 
διάρκειας 36 ωρών το καθένα, από 15-05-2017 έως 26-06-2017. 
2)Να διαβιβαστεί η παρούσα εισήγηση στον Πρόεδρο του ∆ημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 10/2017 
…………………………………………………………….  



 

 

36. 
Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο ∆ημοτικό Σχολείο Άμφισσας.  
(Εισηγητής: κ. Ανάργυρος Ζωμένος, ∆.Σ.). 
 

«…                                                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  07/2017 
                                                                                 ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.     11/2017                                                             
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
             _____                                                                      
ΘΕΜΑΤΑ: 1)Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρων των: 2ου ∆ημοτικού Σχολείου 
Άμφισσας και 3ου ∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας, στο ∆ήμο ∆ελφών για  την λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – Κ.∆.Α.Π,μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου. 
2)Αίτημα παραχώρησης αίθουσας εργαστηρίου πληροφορικής 1ου Ε.Κ. ‘Αμφισσας. 
3)Αίτημα παραχώρησης ∆ημοτικού Σχολείου ∆ελφών για διεξαγωγή της 11ης ANIMART. 
4)Αίτημα παραχώρησης χρήσης χώρου στο 3ο ∆ημοτικό σχολείο Άμφισσας.   
  Στην Άμφισσα, σήμερα 29 Μαίου 2017, ημέρα ∆ευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος ∆ήμου ∆ελφών, συνήλθε σε συνεδρίαση η 
∆ημοτική Επιτροπή Παιδείας του ∆ήμου ∆ελφών, ύστερα  από την με αριθμ.πρωτ:11751/25-
05-2017 πρόσκληση του Προέδρου.    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά  (7) μελών ήταν 
παρόντα   τέσσερα ήτοι: 
           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Ζωμένος Ανάργυρος                Πρόεδρος                1.Αυγερινός Βασίλειος     Μέλος  
2.Μακρυγιάννης  Επαμεινώνδας    Μέλος                   2.Αγγελέτος Αθανάσιος   Μέλος 
3.Σαλαγιάννης Ηρακλής                 Μέλος                  3.Φουσέκης Νικόλαος      Μέλος              
3.Κυριανάκης Κων/νος                   Μέλος                                        
  Μαργώνη Αθηνά   Γραμματέας 
  ο Πρόεδρος  της ∆.Ε.Π κήρυξε την έναρξη  της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο θέμα 
έθεσε υπ’ όψιν των μελών :1)την  με αριθμ.πρωτ:54/16-05-2017 αίτηση του Τμήματος 
Κοιν.Προστασίας,Αλληλεγγύης και ∆ημ.Υγείας του ∆.∆ελφών, με την οποία αιτείται την 
παραχώρηση χρήσης χώρου του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας και του 3ου ∆ημοτικού 
σχολείου Ιτέας για την υλοποίηση του προγράμματος Κ.∆.Α.Π 2)το με αριθμ.Ν.2.2/19/2017 
έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 3ου ∆ημοτικού σχολείου Ιτέας με το οποίο συμφωνεί στην 
παραχώρηση συγκεκριμένων χώρων του σχολείου,για την υλοποίηση του προγράμματος. 3)το  
με αριθμ:Ν.1.1/81-2017 έγγραφο του  ∆ιευθυντή  του 2ου ∆ημοτικού σχολείου Άμφισσας, με το 
οποίο συμφωνεί στην παραχώρηση του σχολικού κτηρίου για Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης. 
4)την με αριθμ:10/2017 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης με την οποία 
εισηγείται υπέρ της παραχώρησης χρήσης του 2ου ∆ημοτικού Σχολείου Άμφισσας και του  3ου 
∆ημοτικού Σχολείου Ιτέας ,για να λειτουργήσουν Κέντρα ∆ημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών,στο ∆ήμο ∆ελφών, από 01 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Ιουλίου 2018 και υπό την τήρηση 
των παρακάτω απαραίτητων προϋποθέσεων: 
α) Αποκατάσταση τυχόν ζημιών και φθορών  που θα προκληθούν κατά την χρήση των 
σχολικών χώρων. 
β)Καθαρισμός των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν,με την ευθύνη και την φροντίδα του φορέα 
που θα εξυπηρετηθεί. 
γ)Ορισμός υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου για τον έλεγχο τήρησης των ανωτέρω. 
   Η Επιτροπή αφού άκουσε  την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση   
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Εισηγείται θετικά  στην παραχώρηση της αίθουσας υποδοχής του 3ου ∆ημοτικού 
Σχολείου Άμφισσας,στον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ροσοχωρίου,μέχρι 21-06-
2017,προκειμένου να στεγάσει πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες των μελών του 
και υπό την τήρηση των παραπάνω απαραίτητων προϋποθέσεων.  

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

    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 11/2017 
…………………………………………………………………………. 
 

  



 

 

37. 
Λήψη απόφασης  για απονομή τίτλου «Επίτιμου ∆ημότη ∆ήμου ∆ελφών» στην κ. Νάνσυ 
Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας ΄ΓΑΛΑΞΙ∆Ι 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.΄ 
(Εισηγητής: κ. ∆ήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Το Συμβούλιο ∆.Κ.Γαλαξιδίου με την υπ΄ αριθμ. 13/2017 απόφασή του ενέκρινε  την 
υπ΄ αριθμ. 10034/8-5-2017 πρόταση που κατέθεσαν οι κ.κ. Γεώργιος Χ.Νάκος - Αντιναύαρχος 
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΕΑ)  τ. Αντιδήμαρχος ∆ήμου ∆ελφών, Σάββας Παν. Μαρκεζίνης - Σύμβουλος ∆.Κ. 
Γαλαξιδίου,  Σπυρίδων Παντ. Μπαρλιακός-Σύμβουλος ∆.Κ. Γαλαξιδίου και γνωμοδότησε θετικά 
για την αναγόρευση της κ. Νάνσυς Παντελεημονίτου σε Επίτιμη δημότη ∆ήμου ∆ελφών, αφού 
αποδέχτηκε    όλους τους λόγους που συνηγορούν σ’ αυτή τη τιμητική διάκριση. 
Εισηγούμαι  

να γίνει δεκτή η υπ΄αριθμ. 13/2017  απόφαση. 

………………………………………………………………………. 

∆.Κ.  ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ  
 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το 5 / 2017 πρακτικό συνεδρίασης της ∆ημοτικής  Κοινότητας Γαλαξιδίου. 
 
Αριθ. Απόφασης  13 / 2017 
                                    
 Περίληψη 
 Πρόταση λήψης απόφασης για απονομή τίτλου 

«Επίτιμου ∆ημότη ∆ήμου ∆ελφών» στην κ. Νάνσυ 
Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα  Σύμβουλο 
της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Ε.» 

                                                           

Στην ∆ημοτική Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 15η Μαίου 2017, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 
17:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της ∆ημοτικής Κοινότητας έπειτα από την 
υπ΄αριθμ. 10106/9-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά 
στο καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. 

∆ιαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα  
πέντε  (5)     

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Γεώργιος Μηνάς, Πρόεδρος 1. 
2. Σάββας Μαρκεζίνης  
3.Φωτεινή Λίτσα-Βώττα  
4.Σπυρίδων Μπαρλιακός  
5. Ευθύμιος Λατσούδης  

 
                                                                    
Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του ∆ήμου ∆ελφών Γ.Χαλδεάκη. 
Ο Πρόεδρος της ∆ημοτικής Κοινότητας κ. Γεώργιος Μηνάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο συμβούλιο ότι οι κ.κ. 
Γεώργιος Χ.Νάκος - Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΕΑ)  τ.Αντιδήμαρχος ∆ήμου ∆ελφών, Σάββας 
Παν. Μαρκεζίνης - Σύμβουλος ∆.Κ. Γαλαξιδίου,  Σπυρίδων Παντ. Μπαρλιακός  -   Σύμβουλος 
∆.Κ. Γαλαξιδίου, μας κατέθεσαν την υπ΄αριθμ. 10034/8-5-2017 πρότασή τους η οποία λέει τα 
εξής:    
«…ΘΕΜΑ:  Πρόταση λήψης απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου ∆ημότη ∆ήμου 
∆ελφών» στην κ. Νάνσυ Παντελεημονίτου, Πρόεδρο και ∆ιευθύνουσα  Σύμβουλο της 
εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» 
Αγαπητέ Πρόεδρε, 



 

 

Η εταιρία «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» στις 28 Αυγούστου 2012 γιόρτασε σε 
ειδική εκδήλωση τα 25 χρόνια λειτουργίας της.  
Οι υπογράφοντες της πρότασή μας μαζί με τους τότε ∆ημοτικούς Συμβούλους και τον ∆ήμαρχο 
∆ελφών κ.Νικόλαο Φουσέκη, απονείμαμε τιμητικές διακρίσεις στην κα Νάνσυ Παντελεημονίτου 
για την μέχρι τότε επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης, για την απασχόληση μεγάλου αριθμού 
δημοτών του Γαλαξιδίου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και για την σημαντική κοινωνική 
προσφορά της.  
Εμείς ως Τοπικό Συμβούλιο δεσμευτήκαμε ότι, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα βρεθούμε στον 
εορτασμό των 30 ετών λειτουργίας της επιχείρησης, να εισηγηθούμε αρμοδίως την αναγόρευση 
της κ.Νάνσυς Παντελεημονίτου σε επίτιμη δημότη ∆ελφών.  
Συγκεντρώσαμε όλα τα θετικά στοιχεία που συνηγορούν σε μια τέτοια διάκριση και το γεγονός 
ότι η διανυόμενη χρονιά συμπίπτει με τα 30 χρόνια λειτουργίας της εταιρίας, αποτέλεσαν το 
έναυσμα της κατάθεσης αυτής της πρότασης για τους πιο κάτω ουσιαστικούς λόγους: 
Η εταιρία κατέχει την 4η θέση στον κλάδο παραγωγής-εμπορίας και τον εξαγωγικό τομέα. 
Απασχολεί σήμερα 250 άτομα με προοπτική προσεχώς να ανέλθει ο αριθμός στα 300 γεγονός 
που αντιστοίχως αντιπροσωπεύει 300 οικογένειες του Γαλαξιδίου, της ∆εσφίνας και της 
ευρύτερης περιοχής με ότι συνεπάγεται στην οικονομική ανάπτυξη του Γαλαξιδίου και της 
ευρύτερης επίσης περιοχής. 
Οι σχέσεις με το προσωπικό ήσαν και είναι άριστες χωρίς να υπάρχουν εργατικές διαφορές. Η 
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων είναι τα κυρίαρχα στους κανόνες της εφαρμογής τους. 
Με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τις τράπεζες κυριαρχεί η συνέπεια. Η άριστη 30ετής 
επιχειρηματική δραστηριότητα συμβαδίζει με την κοινωνική αλληλεγγύη της κ. Νάνσυς 
Παντελεημονίτου και συνίσταται σε προσφορά ηθικών και υλικών μέσων, δωρεών, βοήθειας σε 
αναξιοπαθούντα άτομα. Υπάρχει και η αθέατη προσφορά της, σε πάσχοντες συνανθρώπους 
μας από σοβαρές ασθένειες, η οποία με την δογματική της αντίληψη δεν επιτρέπει την 
δημοσιοποίηση αυτών των περιπτώσεων. Συγχρόνως καθίσταται αδιάλειπτα μεγάλος αρωγός 
στις κοινωνικές δομές του ∆ήμου ∆ελφών. 
Με την συμπλήρωση 30 χρόνων στο Γαλαξίδι της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙ∆Ι ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και την ανεκτίμητης αξίας προσφορά της, φρονούμε ότι ωρίμασε πλέον 
η ιδέα να κορυφωθούν οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδοντας την ύψιστη με την αναγόρευση της 
κ. Νάνσυς Παντελεημονίτου ως «Επίτιμο ∆ημότη ∆ελφών».   
Η πρότασή μας έχει την απόλυτη στήριξη του ∆ημάρχου ∆ελφών κ. Αθανασίου 
Η.Παναγιωτόπουλου. 
Κύριε Πρόεδρε, 

Εκφράζουμε την ευχή μας τόσο το Συμβούλιο ∆ημοτικής Κοινότητας Γαλαξιδίου που 
εκπροσωπείτε όσο και το ∆ημοτικό Συμβούλιο ∆ελφών ανταποκριθούν θετικά στην πρότασή 
μας δεδομένου ότι η προτεινόμενη διάκριση αποκτά μεγαλύτερη αξία για το ∆ήμο ∆ελφών αφού 
η τιμώμενη συμβαίνει να μην κατάγεται από την περιοχή μας». 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση  του Προέδρου ανέγνωσε την πρόταση 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 10034/8-5-2017 πρόταση που κατέθεσαν οι κ.κ. Γεώργιος 
Χ.Νάκος - Αντιναύαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (ΕΑ)  τ.Αντιδήμαρχος ∆ήμου ∆ελφών, Σάββας Παν. 
Μαρκεζίνης - Σύμβουλος ∆.Κ. Γαλαξιδίου,  Σπυρίδων Παντ. Μπαρλιακός  -   Σύμβουλος ∆.Κ. 
Γαλαξιδίου και γνωμοδοτεί θετικά για την αναγόρευση της κ. Νάνσυς Παντελεημονίτου σε 
Επίτιμη δημότη ∆ήμου ∆ελφών, αφού αποδέχεται όλους τους λόγους που συνηγορούν σ’ αυτή 
τη τιμητική διάκριση.  
Η παρούσα απόφαση θα σταλεί για έγκριση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ∆ήμου ∆ελφών. 
………………………………………………………………………………… 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 


