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ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2023 (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, 
εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - 
Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

3. Έγκριση των αποτελεσμάτων  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 3ου τριμήνου 2022. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

4. Τροποποίηση (10η) ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2022 με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού). 

5. Πρωτοβουλία για ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της προκήρυξης του 

Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-2022  του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών 
Πόρων & Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και λήψη απόφασης 
συμμετοχής του Δήμου. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

6. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. – συμμετοχής μετόχων – 
δικαιώματος προτίμησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

7. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων 
στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 4/2022). 
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος). 

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της 
Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

9. Κατανομή πίστωσης της Γ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων. (Εισηγητής: 
κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

10. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές  Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης   Φωκίδας για το 
σχ. έτος 2023-2024. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  

11. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές   Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης   για το σχ. έτος 
2023-2024. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος) 

12. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών, παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος 
Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  

13. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, 
Εντ. Δημοτική Σύμβουλος). 

14. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, 
Αντιδήμαρχος). 

15. Έγκριση ονομασίας οδού Κοινότητας Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος). 



   
16. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. 

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Εντ. Δημοτικός 
Σύμβουλος). 

17. Γνωμοδότηση περί καταστροφής αντικειμένων καμίας αξίας στους Παιδικούς Σταθμούς εισάγεται 

από την Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών (άρθρο 199 §6 του Ν. 

3463/2006). (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

18. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Στ. Ελλάδας. (Εισηγητής: 
κ. Δήμαρχος).  

 

 

___________________________ 
 

  



   
1. 
Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2023  
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
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Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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Έγκριση των αποτελεσμάτων  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 3ου τριμήνου 2022.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
  



   
 

4. 
Τροποποίηση (10η) ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2022 με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα 
Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού). 

  



   
 
5. 
Πρωτοβουλία για ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της προκήρυξης του Προγράμματος Τοπικής 

Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-

2022  του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου. Συμμετοχή του Δήμου στο 
πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).  (Εισηγητής: 
κ. Δήμαρχος) 
 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δημάρχων της Περιοχής Παρνασσού-Οίτης 
 
                                              
                     
 
 
                                                        

 

 
Πρωτοβουλία για ένα νέο Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης 

Πρόγραμμα LEADER OTΔ OAΣE 2023-27 
Αειφόρος Eπιχειρηματικότητα και Kοινωνική συνοχή  

στα χωριά του Παρνασσού και της Οίτης 
                 
Συμμετέχουν οι  ΟΤΑ (με αλφαβητική σειρά):  

 Αμφίκλειας - Ελάτειας 

 Διστόμου - Αραχόβης - Αντικύρας  

 Δελφών  



   

 Λαμιέων  

 Λεβαδέων  
                                                           …30  Οκτωβρίου 2022 

 
Πρόγραμμα LEADER OTΔ OAΣE 2023-27 

Αειφόρος επιχειρηματικότητα και κοινωνική συνοχή στα χωριά του Παρνασσού και της Οίτης 

Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων της Ορεινής ζώνης Παρνασσού και Οίτης  για την στήριξη του Τοπικού 

Παραγωγικού Συστήματος, την Περιβαλλοντική προστασία, την Κοινωνική συνοχή,  την Αναβάθμιση του 

Οικιστικού συνόλου, την Βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, την επιμήκυνση της Τουριστικής 

περιόδου, την Ανάπτυξη Συνεργασιών και της Κοινωνικής Οικονομίας.  

_________________ 
Στην Λιβαδειά σήμερα την ……2022 και ώρα 12:00 μ.μ., οι Δήμαρχοι των Δήμων της Ορεινής ζώνης του 
Παρνασσού και Οίτης, ήτοι: 
α) Η Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας κ. Στιβακτή Πλ. Αθανασία, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. …./2019 
(ανακήρυξη Δημάρχου) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. 
β) Ο Δήμαρχος Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας κ. Σταθάς Ιωάννης κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ……./2019 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας,   
γ) Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Ταγκαλής Παναγιώτης, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ…./2019 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. 
δ) Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Καραίσκος Ευθύμιος  κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ…./2019 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
ε) Ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ταγκαλέγκας Δημ. Ιωάννης, κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ…./2019 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων 
στ) Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΣΕ ΑΕ κ. Ταγκαλέγκας Δημ. Ιωάννης κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση ΓΕΜΗ 
με αριθμό 2002477/6-7-2020  
συμφωνούν, συνομολογούν  και συνυπογράφουν το παρόν Σύμφωνο.     
 
1. Αντικείμενο του Συμφώνου Συνεργασίας 
Οι συμβαλλόμενοι στο Σύμφωνο αυτό Συνεργασίας Δήμαρχοι, προχωρούν στην σύναψη αυτού του Συμφώνου, 
έχοντας υπόψη: πρώτον την γειτνίαση των Δήμων της ορεινής ζώνης του Παρνασσού και Οίτης, και την 
ανάγκη από κοινού αντιμετώπισης των αναπτυξιακών θεμάτων που αφορούν την αναφερόμενη ορεινή Ζώνη 
αλλά και την ευρύτερη περιοχή, και δεύτερον την προκήρυξη του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027 
Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-2022 του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών -Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού 
Σχεδίου ΚΑΠ.   
Οι συμβαλλόμενοι Δήμαρχοι συμφωνούν και συναποδέχονται να φέρουν το παρόν «Σύμφωνο Συνεργασίας» 
προς έγκριση στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων, περιεχόμενο και αντικείμενο του οποίου θα είναι:  
α) Η από κοινού μελέτη των αναγκών και των δυνατοτήτων των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής 
Παρνασσού και Οίτης και η Σύνταξη Τοπικού Προγράμματος για την περιοχή με τίτλο «Αειφόρος 
επιχειρηματικότητα και κοινωνική συνοχή στα χωριά του Παρνασσού και της Οίτης».     
β) Η σύνταξη Φακέλου Υποψηφιότητας της περιοχής και του Προγράμματος και η υποβολή 
αυτού για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα LEADER περιόδου 2023-2027, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους 
και τις προδιαγραφές της δημοσιευθείσας προκήρυξης στις 10-10-2022 του προγράμματος LEADER 2023-
2027-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, αρ. 2545/10-10-2022  του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών - Ειδ. Υπηρεσία Διαχ. Στρατηγικού Σχεδίου 
ΚΑΠ.    
γ) Η δημιουργία των οργάνων διαχείρισης του προγράμματος (Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος-ΕΔΠ) με 
την απαιτούμενη εταιρική σχέση με τους ΟΤΑ, τους συλλογικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς φορείς των 
κοινωνικοικονομικών συμφερόντων, τους  φορείς οργάνωσης της τοπικής και κοινωνικής οικονομίας 
σύμφωνα με όρους της προκήρυξης του Προγράμματος LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-2022  του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - 
Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ.   
δ) Η ανάθεση στον Φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία» 
(Ο.Α.Σ.Ε.), του φακέλου Υποψηφιότητας Α και Β Φάση σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που 



   
θέτει η ανωτέρω προκήρυξη του Προγράμματος LEADER. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία» (Ο.Α.Σ.Ε.), είναι ανώνυμη αναπτυξιακή 
εταιρεία κατ’ άρθρο 225 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. στην οποία όλοι οι προαναφερόμενοι Δήμοι είναι μέτοχοι. Ο ΟΑΣΕ 
από το 2003 μέχρι σήμερα είναι ο αναπτυξιακός φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης των τοπικών 
Αναπτυξιακών  Προγραμμάτων της Περιοχής ήτοι:  τα ΟΠΑΑΧ 2002-2008, ο Άξονας 3 - ΕΠΑΑ-Υ 2007-2013 και 
το LEADER 2014-2020.  Σήμερα είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του τρέχοντας LEADER 2014-2020. 
Διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία υλοποίησης που απαιτείται για τον σχεδιασμό και υλοποίηση του 
προγράμματος. Έχει υλοποιήσει ήδη τρία (3) προγράμματα χωρικής ανάπτυξης την τελευταία  δεκαετία 
όπως προαπαιτείται το πρόγραμμα. Είναι ήδη Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και διαθέτει τις απαιτούμενες 
ειδικότητες (Οικονομολόγο, Μηχανικό, Γεωπόνο) στο προσωπικό του. Κατά την σύνταξη  του Φακέλου και του 
Προγράμματος θα επιδιωχτεί, η ωρίμανση των δράσεων του Σχεδίου, η συνέργεια αυτών, η εναρμόνιση με τις 
προδιαγραφές του LEADER, η μέγιστη υποκίνηση ιδιωτικών επενδύσεων για την στήριξη της τοπικής 
οικονομίας, η  έγκαιρη  υποβολή των δράσεων στις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να υπηρετείται αποτελεσματικά 
η στήριξη του προαναφερθέντος σχεδίου.  
 
2.  Οι Διαδικασίες του Συμφώνου Συνεργασίας  
Οι αναλυτικές προδιαγραφές της παρούσας συμφωνίας, οι διαδικασίες και άλλοι όροι εκτίθενται στο 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης συμφωνίας. Οι Δήμαρχοι 
με την παρούσα, δεσμεύονται να θέσουν υπ’ όψιν των Δημοτικών Συμβουλίων των ανωτέρω ΟΤΑ,  το 
αναλυτικό σχέδιο του Συμφώνου, και το Σχέδιο Απόφασης των Δημοτικών Συμβουλίων, που θα 
επισυνάπτονται και θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας. Οι Τοπικές Κοινότητες γειτνιάζουν 
και εφάπτονται στον ορεινό όγκο του Παρνασσού και Οίτης και που θα αποτελούν την περιοχή παρέμβασης 
του νέου προγράμματος θα είναι:   

 Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου 

 Δήμος Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας: Το σύνολο των ΤΚ του Δήμου (πλήν ΤΚ. Στειρίου)  

 Δήμος Δελφών: το σύνολο των ΤΚ της ΔΕ Γραβιάς και της ΔΕ Παρνασσού  

 Δήμος Λεβαδέων:  Το Σύνολο των ΤΚ της ΔΕ Δαύλειας (εφάπτεται στην ορεινή ζώνη) 

 Δήμος Λαμιέων: Η ΔΚ Παύλιανης και η ΤΚ Οίτης (υπήρχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα LEADER)  
 

3.Οδικός Χάρτης   
Τα βήματα θα είναι:  

 Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας  των ΟΤΑ και Αποφάσεις Δημ. Συμβουλίων (Νοέμβριος 2022)  

 Επαναπροσδιορισμός των Στόχων και της Στρατηγικής για την περιοχή (ΟΑΣΕ-Νοέμβριος 2022)  

 Ενέργειες διαβούλευσης με τις Τοπικές κοινωνίες και τους φορείς (Νοέμβριος 2022-Δεκέμβριος 2022)   

 Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου  (Νοέμβριος 2022-Ιανουάριος 2023) 

 Υποβολή του Φακέλου Α στην προκήρυξη του LEADER (Φεβρουάριος 2022) 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι στο παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας Δήμαρχοι, 
υπογράφουν δε κατά τα ακόλουθα (με αλφαβητική σειρά) 
 
Δήμαρχος Αμφίκλειας-Ελάτειας - Στιβακτή Πλ. Αθανασία  
Δήμαρχος Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας - Ιωάννης Σταθάς  
Δήμαρχος Δελφών  - Ταγκαλής Παναγιώτης  
Δήμαρχος Λαμιέων - Καραίσκος Ευθύμιος  
Δήμαρχος Λεβαδέων – Ταγκαλέγκας Δημ. Ιωάννης  
Ταγκαλέγκας Δημ. Ιωάννης –  

Πρόεδρος ΔΣ ΟΑΣΕ   
….  Οκτωβρίου 2022 

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



 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Αειφόρος Eπιχειρηματικότητα και Kοινωνική συνοχή στα χωριά του Παρνασσού και της Οίτης 
……………………………………………………….. 

Εισαγωγή - Ο ορισμός της Περιοχής παρέμβασης  
Η περιοχή της ζώνης του Παρνασσού και Οίτης ορίζονται ως οι Τοπικές Ενότητες 7 και 8 στο Περιφερειακό 
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης (ΠΕΣΧΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Kυριαρχείται από τον ορεινό Όγκο του 
Παρνασσού και της Οίτης.  Περιλαμβάνει μια αρκετά εκτεταμένη περιοχή, που οριοθετείται προς Bορρά από 
το όρος Καλλίδρομο, Bορειοδυτικά από την Οίτη-Γκιώνα, νοτιοανατολικά και δυτικά από τα παράλια του 
Κορινθιακού κόλπου. Σχηματίζεται έτσι μια τοπική ενότητα αποκλειστικά ηπειρωτική. Στα Bορειοανατολικά 
περικλείεται μια πεδινή περιοχή η κοιλάδα του Κηφισού, η λεκάνη του ΑΝΩ και ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ του Κηφισού.    
 
Παρνασσός και Οίτη - Μια περιοχή με τη δική της ταυτότητα - Η Τεκμηρίωση  
Η περιοχή αυτή, των Τοπικών Κοινοτήτων ανήκει σε τρείς διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες (πρώην 
Νομαρχίες) και πέντε Δήμους. Παρουσιάζει κοινά γεωμορφολογογικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και 
αποτελεί ένα ιδιότυπο Κέντρο Ορεινής Οικονομίας. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν διαμορφώσει μέσα στον χρόνο 
τις δικές τους συνέργειες, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Η περιοχή έχει διαμορφώσει μια «ιδιαίτερη 
ταυτότητα» ως τόπος τουριστικού προορισμού καθώς διαθέτει σημαντικούς και διεθνούς εμβέλειας 
Τουριστικούς και Πολιτιστικούς πόρους (δεσπόζει το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού) και γειτνιάζει με το 
διεθνούς Εμβέλειας Πολιτιστικό κέντρο των Δελφών).  
Είναι η περιοχή του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και της Οίτης, με το απαράμιλλο φυσικό κάλλος και 
περιβάλλον σε όλη την ορεινή ζώνη, διαθέτει θρησκευτικούς πόρους ενώ στην Βορειοανατολική πλευρά την 
Κοιλάδα Άνω και Μέσου Ρου Κηφισού διατρέχεται από τον Κηφισό και την ιστορική Σιδηροδρομική Γραμμή 
ΟΣΕ. Η περιοχή έχει ξεχωριστή πολιτιστική ταυτότητα και φυσιογνωμία. Διαθέτει ιστορικούς τόπους με 
συμμετοχή στην διαμόρφωση του ελληνικού κράτους, αλλά έχει να επιδείξει και ιδιαίτερη «συνεισφορά» και 
συμμετοχή στην νεώτερη ελληνική ιστορία. Είναι περιοχή σε ελάχιστη  απόσταση από την Αττική και τα αστικά 
κέντρα, Άμφισσα, Λιβαδειά, Λαμία, Αταλάντη.  Από το 1994 η Τοπική αυτοδιοίκηση και οι Αναπτυξιακοί της 
φορείς στα πλαίσια του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, συγκρότησαν τον Σύνδεσμο Παραπαρνάσσιων 
ΟΤΑ (Σύνδεσμος Εδαφικής συνεργασίας) με στόχο  να στηρίξουν την ανάπτυξη της περιοχής, το τοπικό 
παραγωγικό σύστημα, και να εξυπηρετήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία.   
Στην περιοχή υλοποιήθηκαν σημαντικοί προγραμματισμοί και έργα υποδομής σε όλες τις προγραμματικές  
περιόδους Α’, Β’  Γ΄, Δ΄  ΚΠΣ, 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020 που ενίσχυσαν την περιοχή ως κέντρο - πόλο στήριξης 
συνολικά της οικονομίας της περιφέρειας. Από το 1995 από το Υπ. 
Γεωργίας υλοποιήθηκαν Προγράμματα Τοπικής Ανάπτυξης, σχεδιασμένα  
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από την αυτοδιοίκηση και  χρηματοδοτούμενα από την Κοινοτική πρωτοβουλία LEADER 
πολλών εκατομμυρίων Eυρώ. Το 2002-2010 στην αναφερόμενη περιοχή υλοποιήθηκε το 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Παραπαρνάσσιων ΟΤΑ (ΟΠΑΑΧ)  
με φορέα υλοποίησης την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ, με συνδυασμούς Ιδιωτικών 
επενδύσεων και Δημοσίων Έργων. Το 2007-2013 υλοποιήθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανασυγκρότησης - Ανάπτυξης της Υπαίθρου (ΕΠΑΑ-Υ-20027-2013) - Αξονας 3, με φορέα 
υλοποίησης την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΑΣΕ ενώ σήμερα υλοποιούνται Tοπικά  Προγράμματα  
CLLD-LEADER του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΤΔ ΟΑΣΕ). Ταυτόχρονα στην  περιοχή το 
Ελληνικό Δημόσιο στηρίζει και επενδύει στις υποδομές μέσω του ΠΔΕ, του ΕΣΠΑ 2014-2020 
και του ΠΕΠ Στερεάς. Οι μεγάλες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που καταγράφονται στην 
περιοχή από το Ελληνικό Δημόσιο είναι οι παρεμβάσεις του ΟΣΕ στην Βορειανατολική πλευρά 
της περιοχής με την νέα σιδηροδρομική γραμμή, η εκκίνηση της Μελέτης της  Διαγωνίου 
Οδικού Άξονα Λαμία-Άμφισσα, η Βελτίωση Υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου, κ.λ.π.  
Με αυτό το σκεπτικό οι Δήμαρχοι οριοθετούν την περιοχή εφαρμογής ενός νέου Τοπικoύ 
Αναπτυξιακού  προγράμματος και την ένταξη αυτού στην προκήρυξη του LEADER 2023-2027. 
 
Τα Διοικητικά όρια  της περιοχής εφαρμογής του Προγράμματος  
Οι Τοπικές Κοινότητες που προτείνεται να συμμετέχουν στην περιοχή εφαρμογής του νέου 
LEADER αποτελούν τον ορεινό όγκο του Παρνασσού και Οίτης. Έχουν πληθυσμό 24.868 
κατοίκους και έκταση 1.178,39 τ.μ.  Τα διοικητικά όρια της περιοχής παρέμβασης του νέου 
προγράμματος LEADER είναι:   

 Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου  

 Δήμος Διστόμου-Αραχώβης-Αντικύρας: Το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων (πλήν της Τ.Κ. 
Στειρίου).   

 Δήμος Δελφών: Το σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων της ΔΕ Γραβιάς και ΔΕ Παρνασσού 

 Δήμος Λεβαδέων:  Οι Τοπικές Κοινότητες της ΔΕ Δαύλειας 

 Δήμος Λαμιέων: Η ΔΚ Παύλιανης και η ΤΚ Οίτης 
Οι Τοπικές Κοινότητες της περιοχής που θα εφαρμοστεί το νέο Πρόγραμμα LEADER 2023-2027 
είναι 33. Σύμφωνα με την οδηγία 75/268 ΕΟΚ, από αυτές οι 16 είναι χαρακτηρισμένες 
ορεινές, 14 μειονεκτικές και 3 πεδινές. Στο σύνολο της έκτασης της περιοχής κατανέμεται σε:  

 Ορεινή σε ποσοστό 49,42%   

 Μειονεκτική σε ποσοστό 46,55%   

 Πεδινή  σε ποσοστό 4,03%.   
 
Η Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία των ΟΤΑ και η Σκοπιμότητα αυτής   
Οι Δήμοι Αμφίκλειας-Ελάτειας, Διστόμου-Αραχόβης-Αντικύρας, Δελφών, Λαμιέων και 
Λεβαδέων, κεφαλαιοποιούν την εμπειρία και συνεκτιμούν θετικά την πορεία διαμόρφωσης 
της ταυτότητας της ευρύτερης περιοχής της ορεινής ζώνης του Παρνασσού και Οίτης αλλά 
και των εφαρμογών του προγραμματισμού από τα παλαιότερα προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν στην περιοχή. Με βάση αυτά και τα νέα δεδομένα της περιοχής, οι ανωτέρω 
ΟΤΑ θα προχωρήσουν στον σχεδιασμό  ενός Προγράμματος για την περιοχή, με σκοπό να 
αξιοποιήσουν τις ευεργετικές διατάξεις του νέου προγράμματος LEADER ως Πρόγραμμα 
Τοπικής Ανάπτυξης, για να πετύχουν συνέργειες με τους άλλους προγραμματισμούς και 
ωφέλεια για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.   
Το νέο LEADER επιβάλει εστιασμένες δράσεις και παρεμβάσεις, και συνεργασίες για την  
περαιτέρω στήριξη του παραγωγικού συστήματος και της τοπικής οικονομίας, αλλά και την 
τοποθέτηση της περιοχής στο «εξωτερικό» της περιβάλλον.  
Τα χωριά του Παρνασσού και της Οίτης δύναται να καταστούν χώροι Αειφόρου 
Eπιχειρηματικότητας και Kοινωνικής συνοχής σε όλο το εύρος της ορεινής ζώνης, 
προορισμοί χειμερινού τουρισμού και οικοτουρισμού. Στόχος της αυτοδιοίκησης είναι να 
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επιτύχει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η περιοχή να γίνει τόπος πολλαπλών 
προτιμήσεων.  
Το Πρόγραμμα θα συνεκτιμά τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν, τις συνεργασίες των 
χωριών και των παραγωγικών δραστηριοτήτων που διαμορφώθηκαν ιστορικά στην 
περιοχή ανάμεσα στους  Τοπικούς Φορείς και στην Αυτοδιοίκηση, τις Εκπονηθείσες Μελέτες  
για την περιοχή.  Ταυτόχρονα η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεκτιμώντας την στενότητα των 
πόρων επιδιώκει στον σχεδιασμό της, θα κάνει  τους καλύτερους συνδυασμούς πόρων και 
χρήση αυτών για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της περιοχής.  
  
Ο Σχεδιασμός - Διαδικασίες    
Για την ευόδωση της αναπτυξιακής πρωτοβουλίας οι Δήμοι και ο ΟΑΣΕ θα προχωρήσουν στις 
διαδικασίες διαβούλευσης και συνεργασίας για καταγραφή των αναγκών, με τους τοπικούς 
συλλογικούς φορείς και τους συντελεστές του τοπικού παραγωγικού συστήματος, με το 
Χιονοδρομικό, τα Επιμελητήρια, τους συλλογικούς και Κοινωνικούς Φορείς (με συσκέψεις, 
ερωτηματολόγια κ.λπ.).  
Θα γίνει αξιολόγηση όλων των παλιότερων μελετών, αξιολόγηση της περιοχής των αναγκών 
και των προοπτικών. Μετά την διαβούλευση θα πραγματοποιηθούν 5-10 εργαστήρια με 
συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού για να αποφανθούν και να προτεραιοποιήσουν τις 
θεματικές κατευθύνσεις και όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην Στρατηγική και στο 
Επιχειρησιακό Σχέδιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το LEADER 2023-2027.     
 
Οι πόροι  
Οι πόροι του νέου προγράμματος θα είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών της περιοχής. 
Με βάση την προκήρυξη της 10-10-2022 το Ελληνικό πρόγραμμα LEADER θα κατανεμηθεί σε 
50 ελληνικές περιοχές και 50 Ομάδες Τοπικής Δράσης ως ακολούθως: Oλα τα προγράμματα 
LEADER θα ξεκινήσουν με μια βάση προϋπολογισμού 2.500.000,00€. Σε αυτό προστίθεται 
ένα ποσό ανάλογα με τον πληθυσμό (π.χ. 450.000,00€ για πληθυσμό μέχρι 50.000),  ένα ποσό 
με βάση την ορεινότητα (π.χ. 650.000,00€ για ορεινότητα από 40%-66%) και ένα ποσό με 
βαθμολογία την ποιότητα της πρότασης. Ο προϋπολογισμός θα διαμορφωθεί 2.500.000 + 
Ορεινότητα + Πληθυσμός + Βαθμολογία Πρότασης ) * 1,2   
Η περιοχή μπορεί να υποβάλει ένα καλό και ρεαλιστικό πρόγραμμα και να διεκδικήσει 
πόρους: 2.500.000 + 450.000 (πληθυσμός) + 650.000 (ορεινότητα) + ……βαθμολογία 
πρότασης) * 1,2 = 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….  
 
Οδικός Χάρτης - Χρονοδιάγραμμα    
Τα βήματα για την υποβολή του φακέλου θα είναι ως εξής:  

 Υπογράφεται Σύμφωνο Συνεργασίας των ΟΤΑ και εγκρίνεται από τα Δημ. Συμβούλια (11ος-
2022)  

 Θα γίνει επαναπροσδιορισμός των Στόχων - Στρατηγικής για την περιοχή από τον ΟΑΣΕ 
(11ος 2022)  

 Θα γίνουν Ενέργειες διαβούλευσης με τις Τοπικές κοινωνίες και Φορείς - ΟΑΣΕ (11ος έως 
15-12-2022)   

 Θα γίνει εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου - ΟΑΣΕ (Νοέμβριος 2022-Ιανουάριος 
2023) 

 Η Υποβολή του Φακέλου στο CLLD/LEADER - ΟΑΣΕ (Φεβρουάριος 2022) 
 
Οι Προοπτικές και οι  Στόχοι για την περιοχή  
Η διαθέσιμη γνώση και εμπειρία της Αυτοδιοίκησης και του ΟΑΣΕ για την αναφερόμενη 
περιοχή, η τεχνογνωσία της περιοχής, προσανατολίζουν το Σχέδιο στην Χωρική, Οικονομική, 
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Περιβαλλοντική Ανταγωνιστικότητα, με Κοινωνική συνοχή και τοποθέτηση αυτής στο 
Εξωτερικό της περιβάλλον.  
 
Ενδεικτικά οι στόχοι είναι:  

 Η Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.  

 Οι Συνδυασμένες δράσεις για ανάδειξη και αξιοποίηση των τουριστικών πόρων που 
διαθέτει η περιοχή.  

 Η τοποθέτηση της περιοχής στο «εξωτερικό της περιβάλλον, δηλαδή προβολή της 
παραγωγικής ταυτότητας, της περιβαλλοντικής ταυτότητας, του πολιτισμού  και των 
δυνατοτήτων που διαθέτει.   

 Η επιμήκυνση της περιόδου των τουριστικών δραστηριοτήτων.  

 Η ισόρροπη ανάπτυξη όλης της ορεινής ζώνης με την ενδυνάμωση των μικρών κέντρων 
στήριξης.  

 Η αξιοποίηση του Χιονοδρομικού και η ανάδειξη του περιβάλλοντος της ορεινής ζώνης.  

 Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. 
Τα μέτρα που θα περιέχονται  στο Σχέδιο ενδεικτικά θα είναι: 

 Η Ανάπτυξη και Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και του τουριστικού δυναμικού.  

 Η Στήριξη Τοπικού Παραγωγικού συστήματος (Υποκίνηση επενδύσεων ΜΜΕ – Νέων - 
Γυναικών). 

 Η Βελτίωση της Ελκυστικότητας Οικισμών και της Ποιότητας ζωής (Υποδομές των ΟΤΑ).   

 Η Προστασία και Ανάδειξη περιβάλλοντος και Αναβάθμιση του Οικιστικού δυναμικού. 

 Η στήριξη της Συνεργασίας και των Συνεργατικών σχημάτων (ΟΤΑ, Ιδιώτες, Συλλογικοί 
φορείς, κ.λπ.). 

 Η Ενίσχυση καινοτόμων δραστηριοτήτων-πρωτοβουλιών (Κυκλική Οικονομία, Τοπικά 
προϊόντα κ.λ.π.).    

 Η Στήριξη δράσεων ενσωμάτωσης ευάλωτων κατηγοριών πληθυσμού. 
 
 
Δομές του προγράμματος - Προτεινόμενη Ε.Δ.Π.  
Σύμφωνα με την προκήρυξη θα πρέπει να δημιουργηθεί η απαραίτητη Δομή εφαρμογής του 
προγράμματος - Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ).  
Υποχρεωτικά στην ΕΔΠ θα συμμετέχουν 49% Δημόσιοι Φορείς και 51% Ιδιωτικοί φορείς και 
υποχρεωτικά γυναίκες και νέοι.  Η ΓΣ του ΟΑΣΕ θα εγκρίνει τους φορείς που θα 
εκπροσωπούνται στην ΕΔΠ και θα διαβιβάσει τις αρμοδιότητες του προγράμματος στην ΕΔΠ. 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης θα απευθυνθούμε εγγράφως στους φορείς για την συμμετοχή 
τους.  

Φορέας   Πρόταση  Δημόσιος Ιδιωτικός 

ΟΤΑ  1 ΟΤΑ Αμφίκλειας-Ελάτειας 1  

ΟΤΑ 1 ΟΤΑ Διστόμου-Αραχώβης-Αντικύρας 1  

ΟΤΑ  1 ΟΤΑ Δελφών  1  

ΟΤΑ  1 ΟΤΑ Λαμιέων 1  

ΟΤΑ 1 ΟΤΑ Λεβαδέων 1  

ΚΟΙΣΠΕ – Υποχρεωτικός φορέας  1 ΚΟΙΣΠΕ- Θα διαθέτει παράρτημα  
στην περιοχή  

 1 

Επιμελητήρια  1 Επιμελητήριο –το ΕΒΕΒ (μέτοχος  
στον ΟΑΣΕ  

 1 
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Περιβαλλοντικός / Ορειβατικός  1 Περιβαλλοντικός  / Ορειβατικός  1 

Συνεταιρισμός  1 Συνεταιρισμός (Μέτοχος ΟΑΣΕ)    1 

Σύλλογος Γυναικών / Νέων  1 Σύλλογος Νέων / Γυναικών   1 

Πολιτιστικός / Λαογραφικός  1 Πολιτιστικός Σύλλογος   1 

ΣΥΝΟΛΟΝ  11  5 6 

Δεδομένου ότι έχουμε 5 ΟΤΑ, οι κοινωνικοί φορείς θα πρέπει να είναι 6.  
Συνεπώς ο αριθμός της ΕΔΠ θα πρέπει να φτάσει στους 11.  
 

……………………………………………………………………………………. 
Εισηγούμαστε: 
1)την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο ανωτέρω Σύμφωνο Συνεργασίας 
2)Την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου στο σχεδιαζόμενο πρόγραμμα από την ΟΑΣΕ ΑΑΕ 
3)Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Διαχ/σης Προγράμματος ΕΔΠ 
4)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου και όλων των σχετικών 
εγγράφων. 
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6. 
Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. – συμμετοχής 
μετόχων – δικαιώματος προτίμησης.  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. 
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. 

Μελέτες - Διαχείριση 
Προγραμμάτων Ανάπτυξης 

Γιδογιάννου 37 Άμφισσα Τ.Κ. 33100 
Α.Μ.Α.Ε. 39072)15)Β)97)05 

Α.Φ.Μ. 094209090 ΔΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

                   Άμφισσα:   30-09-2022 
                   Αρ. Πρωτ.: 10.683 
 

 
Πληροφορίες : Ι. Θεοχαροπούλου                                                    
Τηλέφωνο      : 2265350696 
E-mail            : anfokiki@gmail.com  

      ΠΡΟΣ:Ωςπίνακας αποδεκτών(μετόχων) 

 
Θέμα : «Ενημέρωση μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας - Συμμετοχή 
μετόχων- δικαίωμα προτίμησης» 
 
     Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι, την 23-09-2022 ημέρα Παρασκευή συγκλήθηκε 
στα γραφεία της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
(ΑΝΦΩΑΕ) και πραγματοποιήθηκε ως επαναληπτική της αρχικώς ορισθείσας 09-09-2022, 
συνεδρίαση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και η οποία 
κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως μετόχου, 
διακόπηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό και ολοκληρώθηκε την 29-09-
2022 ημέρα Πέμπτη.   
    Κατά την συνεδρίαση μεταξύ άλλων θεμάτων που συζητήθηκαν, αποφασίστηκε  ομόφωνα 
από τους εκπροσώπους των μετόχων που συμμετείχαν (ποσοστό συμμετοχής 99,73%), η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας βάση των άρθρων 7 & 27 του καταστατικού 
της Εταιρείας και του ν. 4548/2018 (περί ανωνύμων εταιρειών ο οποίος τροποποίησε τον κ.ν 
2190/20). Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
κατά 100.004,21 ευρώ με την έκδοση 5.893 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 
εκάστη 16,97 ευρώ. Η αύξηση αυτή κρίθηκε  αναγκαία από τα μέλη, κυρίως για την 
ικανοποίηση υποβληθέντος αιτήματος από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) 
Φωκίδας για συμμετοχή του στο εταιρικό-μετοχικό σχήμα της εταιρείας, αλλά και για την 
συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας τα επόμενα έτη.   
     Με βάση τα παραπάνω η Γενική Συνέλευση των μετόχων  αφού έλαβε  υπόψη το 
καταστατικό της εταιρείας και τον ν.4548/2018 περί λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών, 
αποφάσισε την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για τους παλαιούς μετόχους στο 100% 
του νέου κεφαλαίου, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους (επισυναπτόμενος πίνακας) 
στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, για διάστημα περίπου 2,5 μηνών και συγκεκριμένα από 
την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή μέχρι την 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα 
Δευτέρα. Στην περίπτωση κατά την οποία , στο ως άνω χρονικό διάστημα δεν καλυφθεί στο 
100% η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , τότε το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας θα 
αποφασίσει να διατεθούν ελεύθερα οι μη αναληφθείσες μετοχές προκειμένου να 
συμμετέχουν και νέοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως το ΕΒΕ Φωκίδας. 
    Μετά τα παραπάνω θα πρέπει τα όργανα λήψης  αποφάσεων των φορέων μετόχων να 
αποφασίσουν για την συμμετοχή τους στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και να 
καταβάλλουν στο ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα (μέχρι 19-12-2022) το 
αναλογούν ποσό στον αριθμό λογαριασμού της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Α.Ε ΟΤΑ IBAN: 
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GR2301721580005158030182333 της Τράπεζας Πειραιώς, με αναγραφόμενη αιτιολογία στο 
καταθετήριο «συμμετοχή σε Α.Μ.Κ της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε».   
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε τις εργάσιμες ημέρες να απευθύνεστε στα 
τηλέφωνα : 2265350696 & 2265079281 ( κ. Ι.Θεοχαροπούλου).  
       
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                   Δ.Σ ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε 
                                                                Παναγιώτης Α. Ταγκαλής 
                                                                      Δήμαρχος Δελφών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.-

Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.» 
 

 
 

A/A 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΜΕΤΟΧΟΥ 

 
 

ΕΔΡΑ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ       
ΟΝΟΜΑ-
ΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩ
Ν 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΨΗΦΩΝ 

ΝΟΜΙΜΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ Μ.Κ 

(%) 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 
 

1 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ  
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ) 

 
 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 
 

15.240 

 
 
 

15.240 

 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΑΚΟΣ 
 
 

 
 
 

50,99% 

 
 

2 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 
 

ΛΑΜΙΑ 

 
 

7.842 

 
 

7.842 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ  
 
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΑΓΚΑΛΗΣ  
 

 
 

26,24% 

 
 

3 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ     

 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

3.225 

 
 

3.225 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑΓΚΑΛΗΣ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ  

 
 

10,79% 

 
 

4 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 

 
 

ΛΙΔΩΡΙΚΙ 

 
 

1.953 

 
 

1.953 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ  

 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 

6,53% 

 
 

5 

 
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

570 

 
 

570 

 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΚΟΝΙΑΚΟΣ 

 
 ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΟΣ  

 
 

1,90% 
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6 

 
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

80 

 
 

80 

 
  

ΣΑΒΒΑΣ  
ΓΙΑΝΝΟΣΠΥΡΟΣ  

 
 

0,27% 

 
 

7 

 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  
ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
 

260 

 
 

260 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ  

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ
ΟΥ 

 
ΕΛΕΝΗ  ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ  

 
 

0,87% 

 
8 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

 
ΑΜΦΙΣΣΑ 

 
720 

 
720 

 
ΜΙΧΑΗΛ  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ  

 
2,41% 

 
 

  
ΣΥΝΟΛΟ 

 
29.890 

 
29.890 

  
100,00% 
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7. 
Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 
νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 
4/2022).  
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Α) 

Έχοντας υπόψη: 
1.Το αριθ. 4/31-10-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και παραθέτουμε: 

     2022-2023 
Πρακτικό αριθ. 4/2022 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 31 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα 
γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών, που 
βρίσκονται στην οδό Γιδογιάννου 31, συνεδρίασε η τριμελής Ειδική Επιτροπή Επιλογής 
νηπίων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι γονείς στους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, προκειμένου να επιλεγούν τα παιδιά τους προς φοίτηση, ύστερα 
από την αριθ. 23447/26-10-2022 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 
Τμήματος. 
          Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθ.11273/07-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΔΘΩ9Θ-4Μ1) 
Απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Δελφών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2.2, παράγραφος 
2.2.1 του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Δελφών (αριθ.378/22-08-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
– ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.    
          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών ήταν 
παρόντα και τα τρία (3), ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα            Πρόεδρος 
2. Πλουμάκη Μαρία                                Μέλος 
3. Βρούβα Θεώνη                                   Μέλος 

 
 Άρχισε η συνεδρίαση. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν και συντάχθηκαν από την  Κοκκόρου Ελένη, γραμματέα της 
Επιτροπής.     

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΙΤΕΑΣ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για  εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας, η οποία μοριοδοτήθηκε: 

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 
δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρης. 
Επίσης εξετάστηκε μία (1) αίτηση για διαγραφή από τον Παιδικό Σταθμό Ιτέας :   

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
23491/27-10-2022 

270 
Από 05/11/2022 (2,5 ετών) 
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για την οποία η 

Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για  εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας, η οποία 
μοριοδοτήθηκε: 

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 
δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρης. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για  εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Γαλαξιδίου, η οποία 
μοριοδοτήθηκε: 

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, 
δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό και ο φάκελος με τα 
δικαιολογητικά είναι πλήρης. 
                                                                                                            

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για διαγραφή από τον Παιδικό Σταθμό Καστελλίων :   

 
 

 
 
για την οποία η 

Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά. 
Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
  Άμφισσα 31/10/2022   

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

 
1 

 
22792/19-10-2022 

------------ 
Από 03/10/2022 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

 
1 

 
22854/19-10-2022 

220 
Από 05/11/2022 (2,5 ετών) 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

 
1 

 
22603/17-10-2022 

ΕΣΠΑ 
  Από 01/11/2022   

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

 
1 

 
21110/29-09-2022 

------------ 
Από 29/09/2022 
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        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                    

1. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα                                                                                                                                                                                                                                                          
2. Πλουμάκη Μαρία    
3. Βρούβα Θεώνη                  

Εισηγούμαστε 
 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 

…………………………………………………………………………. 
 
 
 
Β) 

Έχοντας υπόψη: 
1.Το αριθ. 5/08-11-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων στους 
Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και παραθέτουμε:                                                                                                

 2022-2023 

Πρακτικό αριθ. 5/2022 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 8 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα 
γραφεία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών, που 
βρίσκονται στην οδό Γιδογιάννου 31, συνεδρίασε η τριμελής Ειδική Επιτροπή Επιλογής 
νηπίων για τον έλεγχο των δικαιολογητικών που καταθέτουν οι γονείς στους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, προκειμένου να επιλεγούν τα παιδιά τους προς φοίτηση, ύστερα 
από την αριθ. 24296/07-11-2022 πρόσκληση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του 
Τμήματος. 
          Η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθ.11273/07-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΞΔΘΩ9Θ-4Μ1) 
Απόφαση Αντιδημάρχου Δήμου Δελφών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2.2, παράγραφος 
2.2.1 του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 
του Δήμου Δελφών (αριθ.378/22-08-2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
– ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.    
          Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριών (3) μελών ήταν 
παρόντα και τα τρία (3), ήτοι: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

4. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα            Πρόεδρος 
5. Πλουμάκη Μαρία                                Μέλος 
6. Βρούβα Θεώνη                                   Μέλος 

 
 Άρχισε η συνεδρίαση. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν και συντάχθηκαν από την  Κοκκόρου Ελένη, γραμματέα της 
Επιτροπής.     

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ  
ΙΤΕΑΣ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για  εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας : 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 
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για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, δεδομένου 
ότι υπάρχουν κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό. Η εγγραφή έγινε σύμφωνα με την περ. 
2.2.2.ζ, παρ. 2.2, άρθρο 2 του  Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Δελφών (αριθ. 378/22-08-2018 - ΑΔΑ:ΨΙΠΤΩ9Θ-Ε2Η, 
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών) όπως προβλέπεται: «Το Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων 
και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι 
αδύνατον να προσκομισθούν. Οι οικογένειες προσφύγων/μεταναστών απαλλάσσονται από 
την προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών. Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, 
με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών». 
 
Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
  Άμφισσα 08/11/2022   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                        

4. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα                                                                                                                                                                                                                                                            
5. Πλουμάκη Μαρία    
6. Βρούβα Θεώνη    

Εισηγούμαστε 

 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 

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

    

1 
 

24245/07-11-2022 -------------------- 
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8. 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας 
Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς.  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

       Με την υπ’ αριθ. 211/04-08-2020 (Α.Δ.Α.:ΩΜΦΥΩ9Θ-ΟΣΤ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και την εν συνεχεία αυτής υπ’ αριθμ. 252/11-08-2020(Α.Δ.Α.:ΩΣΚ8Ω9Θ-ΧΑ0)  
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Δελφών και έπειτα από την αριθ. οικ. 
16266/26-08-2020 (Α.Δ.Α:ΩΘΟΒΩ9Θ-0Τ5) σχετική Διακήρυξη Δημοπρασίας του αρμοδίου 
Αντιδημάρχου Δ.Ε.Γραβιάς του Δήμου Δελφών που δημοσιεύτηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, 
διενεργήθηκε την 10-09-2020 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα 
(Πλατεία Κεχαγιά),  φανερή πλειοδοτική & προφορική δημοπρασία, καθώς και την  17-09-
2020, στον ίδιο ως άνω τόπο και χώρο, επαναληπτική τέτοια δημοπρασία,  για την εκμίσθωση 
του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής  της Δ.Ε. Γραβιάς, του Δήμου Δελφών, 
με αρχική τιμή εκκίνησης μισθώσεως το ποσόν των εξακοσίων ευρώ (600,00€)/έτος. 
        Οι ανωτέρω δύο (2) δημοπρασίες κατέστησαν άγονες όπως προκύπτει από τα 
συνταχθέντα αντίστοιχα σχετικά Πρακτικά της κατά Νόμον αρμόδιας Επιτροπής, όπως αυτή 
συγκροτήθηκε με την αριθ. 15/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών, 
καθότι ουδείς ενδιαφερόμενος μισθωτής προσήλθε για υποβολή προσφοράς και συνεπώς οι 
δημοπρασίες αυτές δεν έφεραν θετικό αποτέλεσμα για το Δήμο. 
       Ακολούθως με την αριθ. 362/29-10-2020(Α.Δ.Α.:9ΟΗΣΩ9Θ-3Ρ4) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Δελφών,  εγκρίθηκαν τα από 10/09/2020 & 17/09/2020 πρακτικά των 
ως άνω δύο (2) γενομένων άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση του Δημοτικού 
Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής  της Δ.Ε. Γραβιάς, του Δήμου Δελφών.            
       Ο κ. Αθανάσιος Βλάχος του Αποστόλου, ελεύθερος επαγγελματίας, κάτοικος Παραλίας 
Ασπροπύργου Αττικής, με αίτησή του που υπέβαλε στο Δήμο  μας ( Αριθ. Πρωτ. 23734/01-
11-2022), εκδηλώνει το  ενδιαφέρον του να μισθώσει με απευθείας ανάθεση το Δημοτικό 
Κατάστημα Κοινότητας Καλοσκοπής  της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών, για χρήση αυτού 
ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και δηλώνει ότι αποδέχεται ως ετήσιο 
μίσθωμα το ποσόν των εξακοσίων ευρώ (600,00€), ήτοι πενήντα ευρώ (50,00€) μηνιαίως, 
καθώς και στο σύνολό τους  τους  όρους της υπ’ αριθμ. 16266/26-08-2020 σχετικής  
Διακήρυξης Δημοπρασίας.  
         Κατόπιν των ανωτέρω  και έχοντας υπόψη:     
       α) Τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006-ΦΕΚ 114/Α΄/2006), όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 196 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018). 
       β) Το ότι ο ανωτέρω αιτών την μίσθωση αυτή, είναι επαγγελματίας του αυτού είδους 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και δύναται να 
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σωστής λειτουργίας του εν λόγω 
δημοτικού καταστήματος. 
      γ)Το γεγονός ότι  στην Κοινότητα  Καλοσκοπής υπάρχουν καθημερινές τοπικές κοινωνικές 
ανάγκες και συνθήκες τέτοιες που επιβάλλουν την άμεση επαναλειτουργία του Δημοτικού 
Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής, ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
όπως άλλωστε αυτό λειτουργούσε μέχρι τα τέλη του έτους 2019, ενώ παράλληλα ο Δήμος 
Δελφών θα έχει ετησίως και έσοδα από το ακίνητο αυτό.  
        
                                                              Εισηγούμαστε 
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      1)Τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση της απευθείας ανάθεσης 
εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε.Γραβιάς του 
Δήμου Δελφών, από το Δήμο Δελφών στον ενδιαφερόμενο μισθωτή κ Αθανάσιο Βλάχο του 
Αποστόλου, ελεύθερο επαγγελματία, κάτοικο Παραλίας Ασπροπύργου Αττικής.     
     2) Η μίσθωση θα γίνει με απευθείας συμφωνία με τον ανωτέρω ενδιαφερόμενο μισθωτή, 
με  τη σύνταξη και υπογραφή σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού, βάσει των όρων που 
είχαν αρχικά καθορισθεί με την αριθ. 252/11-08-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών και σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην  αριθ. οικ. 16266/26-08-
2020 (Α.Δ.Α:ΩΘΟΒΩ9Θ-0Τ5) σχετική Διακήρυξη Δημοπρασίας του Δήμου Δελφών  
«Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής 
της Δ.Ε.Γραβιάς του Δήμου Δελφών». 

................................................................................... 
 

                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                     Γραβιά,  26  Αυγούστου  2020 
                                                                              Αριθ. Πρωτ. οικ. 16266 
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  

KOINOTHTAΣ  ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

(Κατά τόπον αρμόδιος για την Δ.Ε. Γραβιάς) 
 

Έχοντας υπόψη:  

- Την υπ’ αριθ. 211/04-08-2020 (ΑΔΑ:ΩΜΦΥΩ9Θ-ΟΣΤ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών και τα ειδικότερα σ’αυτή διαλαμβανόμενα, σύμφωνα με τα οποία 
εγκρίθηκε η εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου: «Δημοτικού Καταστήματος 
Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε.Γραβιάς του Δήμου Δελφών», μετά από διενέργεια 
φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας, κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το Νόμο, προκειμένου για την ανάδειξη του νέου πλειοδότη- μισθωτή 
αυτού και την επαναλειτουργία του ως καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72  του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 
του Ν.4623/2019, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε 
μορφής δημοπρασιών…… .  

- Τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 178, 192  & 201 του Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006). 

- Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81. 

- Την υπ’ αριθ. 211/04-08-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών.       

- Την υπ’ αριθ. 3/7-6-2020 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Καλοσκοπής. 

- Την υπ’ αριθ. 252/11-08-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
«Κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς του 
Δήμου Δελφών». 

- Το γεγονός ότι στην Κοινότητα Καλοσκοπής επιβάλλεται η επαναλειτουργία του 
προαναφερόμενου Δημοτικού Καταστήματος, ως Καταστήματος Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος, όπως αυτό μέχρι και το 2019 λειτουργούσε. 
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
Ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία µε κριτήριο 

κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου: «Δημοτικό 
Κατάστημα Κοινότητας Καλοσκοπής, της Δ.Ε.Γραβιάς, του Δήμου Δελφών», προκειμένου να 
αναδειχθεί ο νέος πλειοδότης – μισθωτής αυτού. 

Οι όροι της δημοπρασίας έχουν ως εξής: 
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – EΠΑΝΑΛΗΨΗ. 
       Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών  στη Άμφισσα 
Φωκίδας (Πλατεία Κεχαγιά), την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.-
11:00 π.μ.,  ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής . 
      Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για 
οποιονδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις  17 Σεπτεμβρίου 2020  ημέρα Πέμπτη,   την ίδια 
ως άνω ώρα, στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη Διακήρυξη. 
 
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. 
     Το υπό εκμίσθωση δημοτικό κατάστημα βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόγειο δημοτικό κτίριο 
στην Κοινότητα Καλοσκοπής και αποτελείται από: α) Την κυρίως αίθουσα του καταστήματος 
όπου  θα λειτουργεί Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, β) Την κουζίνα, γ)Την 
αποθήκη, δ) μέρος του λεβητοστάσιου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 
καταστήματος, ε) Τις τουαλέτες (WC) που επίσης βρίσκονται σε επαφή με την κυρίως 
αίθουσα, στ) Την ταράτσα άνωθεν του ισογείου αυτού κτιρίου και ζ) Τον εξωτερικό χώρο που 
βρίσκεται μπροστά στο  Κατάστημα. 
     Για το ανωτέρω δημοτικό ακίνητο έχει γίνει η διαδικασία τακτοποίησης  με ένταξη αυτού 
στο Ν.4495/2017 και με Α/Α Δήλωσης:11527007. (Σχετ. το αριθ. 11151/23-6-2020 έγγραφο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών). 
 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ. 
       Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται  σε πέντε (5) έτη, με δικαίωμα παράτασης για δύο (2) 
επί πλέον έτη αρχομένης από της υπογραφής της σχετικής  σύμβασης εκμίσθωσης.              
      Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου  της μισθώσεως αποκλείονται απολύτως 
και επ’  ουδενί  λόγω δύνανται να θεωρηθούν ως τέτοιες  η εξ οιασδήποτε αιτίας τυχόν 
παραμονή του τελικού αναδόχου – μισθωτού  στο μίσθιο μετά την λήξη ή λύση της 
μισθώσεως, συνομολογουμένου ρητώς από τώρα ότι,  δια της  τοιαύτης  τυχόν παραμονής,  
ουδέν  απολύτως δικαίωμα γεννάται  υπέρ του τελικού αναδόχου-μισθωτού, του 
εκμισθωτού  Δήμου διατηρούντος το απόλυτο δικαίωμα όπως,  οποτεδήποτε μετά την λήξη 
ή την λύση της μισθώσεως, επιδιώξει την έξωση του τελικού αναδόχου-μισθωτού εκ του 
μισθίου, το δε τυχόν από τον  εκμισθωτή  Δήμο εισπραχθησόμενο κατά τον χρόνο αυτό 
μίσθωμα  θα   θεωρείται   ως   καταβληθέν  σε αυτόν   λόγω αποζημιώσεως  ή ποινικής ρήτρας  
για την μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου και όχι   ως  ενέχον την έννοια της ρητής ή 
σιωπηρής  παρατάσεως της μισθώσεως.  
      Κατά τη λήξη της μίσθωσης  ο τελικός ανάδοχος- μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει 
το μίσθιο στο Δήμο Δελφών, χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς άλλη προειδοποίηση. 
 
4. ΜΙΣΘΩΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ 
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ   ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ. 

 
        Ως κατώτατο όριο προσφοράς για το μίσθωμα ορίζεται το ποσό των πενήντα Ευρώ 
(50,00€) μηνιαίως, ήτοι εξακόσια (600,00)  Ευρώ  για κάθε έτος, το οποίο και αποτελεί την 
πρώτη προσφορά – τιμή εκκινήσεως της  μισθώσεως. 
        Το μίσθωμα που θα προκύψει μετά τη Δημοπρασία θα παραμείνει σταθερό χωρίς 
περαιτέρω αναπροσαρμογή αυτού για όλο το χρονικό διάστημα της μισθώσεως. 
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   Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται από τον μισθωτή με κατάθεση στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του Δήμου Δελφών, εφάπαξ μέσα  στο 1ο   πενθήμερο κάθε μισθωτικού μήνα σε 
12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις κάθε μισθωτικού έτους. Παρερχομένου  εκάστου μισθωτικού 
μήνα και χωρίς άλλη ειδοποίηση, θα εισπράττεται το μηνιαίο μίσθωμα ως δημόσιο έσοδο με 
όλες τις περαιτέρω οικονομικές επιβαρύνσεις εις βάρος του μισθωτού. 

   Η μη εμπρόθεσμη πληρωμή του μισθώματος ή η τυχόν καθυστέρηση στην  πληρωμή 
του  έστω  και  για λίγες ημέρες,  ως  και  η άρνηση καταβολής τυχόν επιδικασθησομένης 
αποζημιώσεως του εκμισθωτού Δήμου  για φθορές, βλάβες ή  μεταβολές  του μισθίου,  ως  
και η παράβαση οιουδήποτε των όρων του παρόντος, απάντων  ως ουσιωδών,  παρέχει το 
δικαίωμα στον  εκμισθωτή Δήμο  να  καταγγείλει  και  να λύσει μονομερώς την παρούσα 
μίσθωση  και να εξώσει τον μισθωτή  εκ του  μισθίου  σύμφωνα με την εξωστική  διαδικασία  
του  Κώδικα  Πολιτικής Δικονομίας, σε αυτή δε την περίπτωση καθίστανται ληξιπρόθεσμα 
και απαιτητά και πάντα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα,  καταπίπτει δε  ακόμη  υπέρ του   
εκμισθωτού Δήμου  και  η τυχόν χορηγηθείσα εγγύηση. 

 
5. ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. 
 
Α. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική, διεξάγεται δε κατά την ως 
ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία και ώρα. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της 
οριζόμενης στη Διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν να υποβάλλονται χωρίς διακοπή οι 
προσφορές των ενδιαφερομένων. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα 
Πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μαζί με το ονοματεπώνυμο του πλειοδότη και την 
υπογραφή αυτού. 
Β. Αυτοί που θα  συμμετάσχουν στη δημοπρασία και θα υποβάλλουν προσφορά, ουδέν 
δικαίωμα αποκτούν ή οιαδήποτε αξίωση από το Δήμο, που τυχόν απορρέει από τους 
παρόντες όρους της διακήρυξης και από τη συμμετοχή τους στην δημοπρασία. 
 Γ. Σε περίπτωση που κάποιος προσερχόμενος στη δημοπρασία πλειοδοτεί για λογαριασμό 
άλλου ενδιαφερόμενου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν την 
έναρξη της δημοπρασίας, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει για το σκοπό 
αυτό νόμιμο πληρεξούσιο. 
Δ. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβιβάζεται 
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον  τελευταίο  
πλειοδότη. 
Ε. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο 
εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και που θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση όλων των όρων της 
σύμβασης. 
ΣΤ. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των 
Πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμον αρμόδια όργανα. 
Ζ. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από της κοινοποιήσεως σ’ 
αυτόν της κατακυρώσεως του διαγωνισμού να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη 
σύνταξη και υπογραφή της σχετικής μισθωτικής συμβάσεως , διαφορετικά, η εγγύηση που 
έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε 
αναπλειστηριασμός   σε βάρος αυτού και του εγγυητού του , ενεχομένων και των δυο για την 
μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας εν σχέση με το αποτέλεσμα της  
προηγούμενης όμοιας. 
Η. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού , όταν για οιαδήποτε αιτία ήθελε προκύψει 
ζημία γι’ αυτόν, αποκλειομένης της επιστροφής ή της μείωσης του μισθώματος ή ακόμη και 
της λύσης της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου. 
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Θ. Η σύμβαση της μίσθωσης θεωρείται ως οριστικώς καταρτισθείσα μετά την λήξη της ως 
άνω προθεσμίας των 10 ημερών και την έγκριση του αποτελέσματος    της δημοπρασίας από 
τα κατά νόμον αρμόδια όργανα. 
Ι΄. Μετά το πέρας της δημοπρασίας αντιπροσφορές αποκλείονται και δεν γίνονται δεκτές από 
την αρμόδια επιτροπή. 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΟΡΟΙ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ. 
        Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταθέσει 
στην αρμόδια επιτροπή φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
Α΄. Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που θα απευθύνεται προς το Δήμο Δελφών 
με τα στοιχεία του υποψήφιου μισθωτή στην οποία να αναγράφει : α) Ότι ενδιαφέρεται για  
τη μίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε.Γραβιάς του 
Δήμου Δελφών β) Ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους, γ) Ότι έχει λάβει γνώση των επιτοπίων 
συνθηκών του προς εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου, των χώρων αυτού, της καταστάσεως που 
αυτό βρίσκεται και γενικά του όλου μισθίου, το οποίο αποτελεί και το αντικείμενο της 
δημοπρασίας αυτής. 
Β΄. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η Διαβατηρίου που να 
προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 
Γ΄. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης ( περί μη καταδίκης) 
Δ΄. Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικείου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, απαγόρευσης ή δικαστικής 
αντίληψης. 
Ε΄. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι κανένα ποσό δεν οφείλει και για οποιαδήποτε αιτία    ( 
Φορολογική ενημερότητα). 
ΣΤ. Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας από το Δήμο Δελφών. 
Ζ΄. Βιογραφικό Σημείωμα . 
Η΄.Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς το Δήμο Δελφών, 
ως εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό (ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών& Δανείων 
για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή 
ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζονται για 
εγγυοδοσίες) ποσού ίσου με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)  επί της αρχικής τιμής 
εκκινήσεως μισθώσεως (600,00€Χ10%=60,00€), ήτοι ποσού εξήντα ευρώ (60,00€), 
λαμβανομένης υπ’ όψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της Εθνικής Οικονομίας. 
      Μετά την τελική ανάδειξη του μισθωτού και κατά την υπογραφή της σχετικής μισθωτικής 
συμβάσεως, η ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα αντικατασταθεί 
με άλλη εγγύηση ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό (10%),  υπολογιζομένου  τούτου επί 
του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος. με σκοπό την εξασφάλιση της έγκαιρης και εντός 
των από τη διακήρυξη τασσομένων προθεσμιών  καταβολής του μισθώματος και γενικά για 
την τήρηση όλων των επί μέρους όρων της καταρτισθείσας μισθωτικής σύμβασης.  
 
7. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ- ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ,ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΙΣΘΙΟΥ. 
 
Α. Ο μίσθιος χώρος του καταστήματος θα χρησιμοποιηθεί από τον μισθωτή αποκλειστικά ως 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα ως Καφενείο –Αναψυκτήριο- 
Χώρος Εστίασης- Ψητοπωλείο- Ταβέρνα, χωρίς καμία άλλη ιδιότητα, θα μπορεί να διατίθεται 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων τοπικών τελετών, εκδηλώσεων και συνεστιάσεων, 
απαγορευμένης απολύτως κατά τη διάρκεια της μίσθωσης,  της αλλαγής της χρήσεως του 
κτιρίου για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 
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      Ο Εκμισθωτής Δήμος Δελφών υποχρεούται να προβεί στην  εκτέλεση των αναγκαίων 
εργασιών συντηρήσεων-επισκευών του κτιρίου που θα κριθεί απαραίτητο ότι πρέπει να 
γίνουν για τη σωστή λειτουργία του καταστήματος.  
       Ειδικότερα επειδή η οροφή του καταστήματος παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα 
υγρομόνωσης και στάζει κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων και λιωσίματος του χιονιού, ο 
Δήμος θα προβεί στις απαιτούμενες εργασίες στεγανοποιήσεων. Σε περίπτωση που αυτό για 
οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί, υποχρεούται ο μισθωτής να 
αποκαταστήσει τα προβλήματα αυτά με δική του μέριμνα, η δε δαπάνη των επισκευών 
αυτών θα συμψηφιστεί  εκ των υστέρων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών 
με τα  οφειλόμενα από το μισθωτή  στο Δήμο Δελφών δεδουλευμένα μισθώματα. Το ποσό 
της δαπάνης αυτής θα προκύπτει υποχρεωτικά από αντίστοιχα  παραστατικά στοιχεία 
(τιμολόγια) που θα εκδοθούν για τον σκοπό  αυτό με μέριμνα του μισθωτή και θα 
κατατεθούν από τον ίδιο το μισθωτή στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών. 
     Οποιαδήποτε άλλη παραπέρα επισκευή, προσθήκη, τροποποίηση ή διαρρύθμιση του 
μισθίου απαγορεύεται, εκτός εάν πρόκειται για μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για την σωστή 
εκμετάλλευση του μισθίου, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες χρήσεις του, εφόσον τούτο 
είναι απαραίτητο για την έκδοση της αδείας νομίμου λειτουργίας του και δεν απαγορεύεται: 
 
α) Από την αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας και  
β) Εφόσον υπάρχει έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτού Δήμου. 
 
   Οι επισκευές, τροποποιήσεις και διαρρυθμίσεις αυτές πρέπει να γίνονται με βάση τις 
ισχύουσες διατάξεις του ΓΟΚ και τους κανόνες της αρχιτεκτονικής επιστήμης και της 
διακοσμητικής. Οι δε δαπάνες για τις παραπέρα αυτές επισκευές, τροποποιήσεις και 
διαρρυθμίσεις γίνονται με προσωπική δαπάνη και επιμέλεια του μισθωτή, με την επίβλεψη 
του εκμισθωτή Δήμου Δελφών και δεν παρέχουν  στο μισθωτή κανένα δικαίωμα  
αποζημιώσεως.  
     Ο  εκμισθωτής Δήμος Δελφών, δικαιούται κατά την παράδοση  του μισθίου, να αξιώσει, 
με δαπάνες του μισθωτή, την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα αυτών κατάσταση. 
    Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) του κτιρίου που απαιτείται από το Νόμο 
και το οποίο θα πρέπει να έχει συνταχθεί προ της υπογραφής της μισθωτικής σύμβασης, θα 
συνταχθεί με μέριμνα του ιδιοκτήτη και εκμισθωτή Δήμου Δελφών.  
 
Β. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα 
όριά του και εν γένει όλους τους χώρους του μισθίου, προστατεύοντας αυτό από κάθε 
καταπάτηση, ευθυνόμενος άλλως σε αποζημίωση. 
Γ. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού για την πραγματική κατάσταση στην οποία 
ευρίσκεται το μίσθιο, της οποίας εννοείται ότι έχει λάβει γνώση εκ των προτέρων ο μισθωτής. 
Δ. Ο Δήμος εις ουδεμία υπόκειται ευθύνη για τυχόν άλλες επισκευές του μισθίου που θα 
προκύψουν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως,  έστω  και  αναγκαίες   ή εξ' ανωτέρας βίας 
προερχόμενες, όλες  δε οι τυχόν απαιτηθησόμενες  τέτοιες επισκευές και συντηρήσεις θα 
βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνον τον μισθωτή. 
 Ε. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκευάσει με δικά του έξοδα τυχόν 
προβλήματα που υπάρχουν στον εσωτερικό χώρο του Καταστήματος, προκειμένου αυτό να 
είναι απόλυτα λειτουργικό. Για τυχόν μετατροπές- διαρρυθμίσεις στον εσωτερικό χώρο θα 
μπορεί να προβεί μόνον εφόσον καταθέσει σχετικό αίτημα στην Κοινότητα Καλοσκοπής - 
Δ.Ε.Γραβιάς και υπάρξει θετική προς τούτο γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας και 
οι οποίες μετά τη λύση της σύμβασης θα παραμείνουν χωρίς καμία απαίτηση από αυτόν. Σε 
καμία όμως περίπτωση ο μισθωτής δεν θα μπορεί να προβαίνει σε εργασίες καθαιρέσεως 
τοίχων ή αποξηλώσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή σωληνώσεων ύδρευσης,  χωρίς την 
σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή Δήμου.  
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ΣΤ. Ο μισθωτής υποχρεούται να λειτουργεί με επιμέλεια και γενικά να ποιείται καλή χρήση 
του μισθίου, ευθυνόμενος άλλως  σε  αποζημίωση  για παντός είδους  φθορές  και βλάβες 
που τυχόν θα προκληθούν στο  μίσθιο απ’ αυτόν  ή  το προσωπικό του, ακόμη δε και για τις 
εκ της συνήθους χρήσεως προερχομένων. 
 Ζ. Ο μισθωτής υποχρεούται επίσης να προστατεύει το μίσθιο από κάθε καταπάτηση, να 
συντηρεί και να διατηρεί αυτό πλήρως καθαρό και ευπρεπές, να προβαίνει σε εργασίες 
συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών (Η-Μ) εγκαταστάσεων του κτιρίου, των εγκαταστάσεων 
ύδρευσης- υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, φωτισμού, κλπ., 
υδροχρωματισμών, ελαιοχρωματισμών, WC, οροφής και κουφωμάτων και γενικά σε όλες τις 
εργασίες συντήρησης του κτιρίου τουλάχιστον μία φορά κατά τη χρονική διάρκεια της 
μίσθωσης και εάν χρειαστεί και στο μέσον της περιόδου μίσθωσης. Ο μισθωτής θα είναι 
υπεύθυνος και θα μεριμνά διαρκώς  για την συντήρηση, καθαριότητα και γενικά τον 
ευπρεπισμό όχι μόνο των εσωτερικών χώρων αλλά και του εξωτερικού χώρου του 
καταστήματος, δηλαδή της έμπροσθεν αυτού πλακοστρωμένης κοινόχρηστης  πλατείας με 
τα εκεί εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα, παγκάκια, κάδους απορριμμάτων καθώς και την 
ταράτσα άνωθεν του δημοτικού κτιρίου. Ειδικότερα, για την συντήρηση και διατήρηση των 
χώρων αυτών και την εξασφάλιση της πλήρους και αδιάκοπης λειτουργίας των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων της πλατείας  
κάθε φορά που απαιτείται, καθίσταται αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος ο μισθωτής. Για κάθε 
ενδεχόμενη  παρέμβαση στους εσωτερικούς  ή εξωτερικούς χώρους από τον  μισθωτή, η 
οποία μπορεί να κριθεί αναγκαία και που θα αποσκοπεί κατ’ αποκλειστικότητα και μόνο στην 
καλύτερη λειτουργία και γενικά την εξυπηρέτηση του καταστήματος αυτού, θα υποβάλλεται 
σχετικό αίτημα από τον μισθωτή στο Δήμο με τις προτεινόμενες  αναλυτικά παρεμβάσεις 
συνοδευόμενες από  αντίστοιχη κατά περίπτωση τεχνική έκθεση, που θα εξετάζεται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίζει τελικώς μετά από σύμφωνη προς τούτο 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλοσκοπής.  
 Η. Απαγορεύεται  στον  μισθωτή  η  τοποθέτηση στο μίσθιο κατάστημα μηχανημάτων πάσης 
φύσεως που προκαλούν θόρυβο όπως επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση  ευφλέκτων   ή  
δυσόσμων  υλών,   ή αντικειμένων δυναμένων να βλάψουν ή να ρυπάνουν αυτό. 
Θ. Ο μισθωτής  οφείλει να παραδώσει το μίσθιο κατά την λύση ή  την  λήξη  της μισθώσεως 
στην άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, ευθυνόμενος άλλως σε αποζημίωση του 
Δήμου.  
Ι. Ο  μισθωτής  υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σχετικής μισθωτικής σύμβασης και μετά 
την έγκρισή της από τα κατά Νόμον αρμόδια όργανα  και πάντως πριν από την έναρξη της 
χρήσης του ακινήτου βάσει της παρούσας μισθώσεως, να ασφαλίσει τους ανωτέρω χώρους 
του μισθίου και την επιχείρησή του γενικότερα κατά του κινδύνου πυρός (στον οποίο κίνδυνο 
πυρός να συμπεριλαμβάνεται και ο κίνδυνος πυρός αποζημιώσεως του ασφαλιζομένου 
αντικειμένου και ο κίνδυνος πυρός από βραχυκύκλωμα) και να τους διατηρεί  
ασφαλισμένους καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως για ίσο τουλάχιστον ποσό προς την αξία 
τους. Με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να καλύπτονται κυρίως οι ζημίες που τυχόν  
θα δημιουργηθούν  από πυρκαγιά (συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω κινδύνων) στο όλο 
οικοδομημένο ακίνητο,  ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών. 

      Στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα αναφέρεται ως δικαιούχος του ποσού αποζημιώσεως για 
αποκατάσταση της πληγείσας οικοδομής, δηλαδή  του ακινήτου,  ο εκμισθωτής Δήμος 
Δελφών, ενώ ο μισθωτής θα φέρεται ως δικαιούχος του ποσού αποζημιώσεως για 
αποκατάσταση της ζημίας της επιχειρήσεώς του, δηλαδή των κινητών πραγμάτων του. Σε 
περίπτωση που  ο μισθωτής παραλείψει την παραπάνω υποχρέωσή του, η τήρηση της οποίας 
θα αποδεικνύεται με την παράδοση στον εκμισθωτή αντιγράφου του σχετικού 
ασφαλιστηρίου συμβολαίου,  δικαιούται   ο εκμισθωτής  να προβεί ο ίδιος για λογαριασμό 
του μισθωτού στην ασφάλιση των χώρων του μισθίου κατά του ανωτέρω κινδύνου και να 
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αξιώσουν από τον μισθωτή  την καταβολή των ασφαλίστρων που για το σκοπό αυτό θα 
καταβάλει. 

    Όλοι οι ανωτέρω όροι αποτελούν ουσιώδεις υποχρεώσεις του μισθωτή και η παράβασή 
τους εκ μέρους αυτού συνιστούν λόγο καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως. 

  
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΙΟΥ. 

             Α. Ο τελικός ανάδοχος - μισθωτής  είναι υποχρεωμένος να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των  προβλεπόμενων νόμιμων άδειών λειτουργίας 
του Καταστήματος. Σε περίπτωση  τυχόν λειτουργίας του μισθίου χωρίς την απαιτούμενη  
άδεια ή σε περίπτωση τελικής αδυναμίας εκδόσεως αυτής, ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο 
Δήμος έναντι του τελικού αναδόχου-μισθωτού και παντός  τυχόν τρίτου που μπορεί τυχόν να 
εγείρει την οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμα από την άνευ αδείας λειτουργία των ανωτέρω 
χώρων του μισθίου, αποκλειομένης της επιστροφής, μείωσης  ή του συμψηφισμού τυχόν 
απαιτούμενων στην περίπτωση αυτή εξόδων με το καταβλητέο εκ μέρους του μισθωτού 
οφειλόμενο μίσθωμα, όπως τούτο θα διαμορφωθεί μετά την κατακύρωση των σχετικών 
πρακτικών και την τελική ανάδειξη του αναδόχου – μισθωτού.  
        Β. Ο τελικός ανάδοχος - μισθωτής είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το μίσθιο 
κατάστημα με πλήρες ωράριο κατά τις προβλεπόμενες κάθε φορά ώρες λειτουργίας των 
καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, φροντίζοντας πάντοτε για την παροχή υγιεινών 
και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς το πελατειακό κοινό, τηρώντας αμελλητί την 
πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών χώρων του καταστήματος και του εξωτερικού από αυτό 
χώρου που θα του παραχωρηθεί για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, καθώς και να 
τηρεί στο ακέραιο  τις ισχύουσες κάθε φορά Υγειονομικές Διατάξεις και Κανονισμούς που 
προβλέπονται για τη λειτουργία των καταστημάτων ως επίσης και τους όρους της άδειας 
λειτουργίας του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που θα του δοθεί. 

 
      Το Κατάστημα παραμένει ανοικτό όλες τις ημέρες, το χρονικό διάστημα από 15 Μαρτίου 
μέχρι 31 Οκτωβρίου, με δυνατότητα κατά την κρίση του μισθωτή να είναι κλειστό μία ημέρα 
την εβδομάδα, πλην Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής. 
      Ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των λίγων κατοίκων το χειμώνα, των περαστικών, 
ορειβατών, κυνηγών υπαλλήλων διαφόρων υπηρεσιών για εκχιονισμούς κλπ., το κατάστημα 
να παραμένει ανοιχτό Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή κατά τους μήνες Νοέμβριο – 
Δεκέμβριο – Ιανουάριο – Φεβρουάριο έως και 15 Μαρτίου, εξαιρουμένης της περιόδου από 
20 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου, των επισήμων εορτών και αργιών. Οποιαδήποτε 
τροποποίηση του προαναφερθέντος τρόπου λειτουργίας του καταστήματος θα μπορεί να 
γίνει με αίτημα του μισθωτή προς την Κοινότητα. 
       Γ. Ο  μισθωτής, μετά την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης υποχρεούται, για την όσο 
το δυνατόν καλύτερη λειτουργική αξιοποίηση του μισθίου   και να   εγκαταστήσει  σ’αυτό τα 
πλέον κατάλληλα είδη και έπιπλα, τα οποία θα μπορούν να είναι μεν προδιαγραφών της 
αρεσκείας του και κατά το δοκούν του επιχειρηματικού του συμφέροντος, πλην όμως θα 
πρέπει να είναι και προδιαγραφών τέτοιων ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις της σωστής 
και αποδοτικής λειτουργίας του μισθίου. 
     Δ. Το παραπάνω κατάστημα θα μπορεί να παραχωρείται από τον μισθωτή στο Τοπικό 
Συμβούλιο Κοινότητας Καλοσκοπής, ή στο Σύνδεσμο Καλοσκοπιτών Παρνασσίδος «Η Αγία 
Τριάς» μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο, για την πραγματοποίηση των  διαφόρων εκάστοτε 
προγραμματισμένων τοπικών εκδηλώσεων. 
 
9. ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ. 
   Απαγορεύεται απολύτως οποιαδήποτε μετατροπή της  χρήσεως του μισθίου, ως και η εν 
όλω ή εν μέρει υπεκμίσθωση,  ή η υπό οποιονδήποτε τίτλο  μετά ή άνευ  ανταλλάγματος,  
παραχώρηση της χρήσεως του  μισθίου σε τρίτον. 
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10.  ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ. 
 

Ο τελικός ανάδοχος-μισθωτής  υποχρεούται  να μεταβιβάσει επ’ ονόματί του την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος ως και την παροχή ύδρευσης του κτιρίου, να πληρώνει κάθε φορά τις 
πάγιες δαπάνες και τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, τα τέλη 
καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού και όλες τις κρατήσεις που συμπεριλαμβάνονται  
στους εκάστοτε εκδιδόμενους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η- παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ε.Ρ.Τ., χαρτόσημο, Φ.Π.Α., Τ.Α.Π. κλπ. κατά Νόμον προβλεπόμενες χρεώσεις), τα 
αναλογούντα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος και  κάθε άλλη δαπάνη 
που θα δημιουργείται κατά τη διάρκεια της μισθώσεως και έχει σχέση με τη χρήση του 
μισθίου και βαρύνει αυτό, καθώς και στην καταβολή ολοκλήρου του αναλογούντος τέλους 
χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων. 

   Η  κατανάλωση  του  ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος βαρύνει αποκλειστικά και μόνο 
τον μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται ο ίδιος στην  απ’ ευθείας καταβολή των σχετικών 
δαπανών τόσο  στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στο Δήμο Δελφών. 
 
 
11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 
      Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης και της προβλεπόμενης μίσθωσης θεωρούνται 
ουσιώδεις  και η παράβαση έστω και ενός μόνου εξ αυτών συνιστούν λόγο καταγγελίας της 
συμβάσεως μισθώσεως και λύσεως της μισθώσεως αυτής, για παράλειψη εκπληρώσεως 
ουσιώδους όρου της συμβάσεως παρέχοντας στον εκμισθωτή Δήμο Δελφών  το δικαίωμα να 
λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει το μισθωτή από το μίσθιο κατά την 
εξωστική διαδικασία του ΚΠολΔικ. Σε τέτοια περίπτωση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και 
απαιτητά και όλα τα μη δεδουλευμένα μισθώματα. 
 
12. ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
 
1.Η μισθωτική σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου για τον οποίο συμφωνήθηκε. 
2.Πρίν από την κανονική λήξη του χρόνου διάρκειάς της, η σύμβαση λύεται με καταγγελία 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τους όρους της σύμβασης. 
3.Η λύση της σύμβασης με καταγγελία που γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
έχει τις παρακάτω συνέπειες: 

 Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς αυτή 
να συμψηφίζεται με οφειλόμενα μισθώματα. 

 Την κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι την παράδοση 
του μισθίου. 

 Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο την ημέρα και ώρα που θα 
ορίζεται στην πρόσκληση του Δήμου για παράδοση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στο 
μισθωτή με αποδεικτικό επίδοσης. Εάν ο μισθωτής αρνηθεί ή καθυστερήσει για 
οποιονδήποτε λόγο την παράδοση του μισθίου, ο Δήμος έχει δικαίωμα να αποβάλλει 
αυτόν από το μίσθιο με κάθε νόμιμο μέσο. 
 
Ο Δήμος έχει δικαίωμα περαιτέρω να απαιτήσει και αποζημίωση για κάθε ζημιά, την 

οποία θα υποστεί από την παράβαση των υποχρεώσεων του μισθωτή. 
 
13. ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 
        Κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύπτει από την μισθωτική σύμβαση θα εξετάζεται 
αρχικά από τον εκμισθωτή (Δήμο Δελφών) για επίλυσή της και σε περίπτωση μη συμφωνίας 
μισθωτή- εκμισθωτή, θα παραπέμπεται στα αρμόδια καθ’ ύλην δικαστήρια του Ν. Φωκίδας. 
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14. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 
        Η  Διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του αρμοδίου Αντιδημάρχου τουλάχιστον 
δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα της διεξαγωγή της στον πίνακα των Ανακοινώσεων 
του Δημοτικού  Καταστήματος του Δήμου Δελφών, στην έδρα του Δήμου στην Άμφισσα 
(Πλατεία Κεχαγιά), στον Πίνακα των Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος  της 
Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς, στη Γραβιά, και στον Πίνακα των Ανακοινώσεων του Κοινοτικού 
Καταστήματος της Κοινότητας Καλοσκοπής, στην Καλοσκοπή. 
       Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία Τοπική Εφημερίδα της έδρας του 
Δήμου Δελφών στην Άμφισσα του Νομού Φωκίδας, στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο site του 
Δήμου Δελφών. 
 
15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. 
         Περισσότερες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους, θα παρέχονται καθημερινά κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα Γραφεία Εσόδων, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων 
του Δήμου Δελφών στην Άμφισσα ( Τηλέφ. 2265350051-50044), από τα Γραφεία της Δ.Ε. 
Γραβιάς στη Γραβιά (αρμόδιος υπάλληλος κ. Νικόλαος Τούμπας -τηλ. 22653- 50914 & FAX:  
2265091128 ) και  από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Καλοσκοπής (κ. Κωνσταντίνος Ματθαίου- 
τηλ. 6981824142 ). 
        Οι ενδιαφερόμενοι  που επιθυμούν επίσκεψη στους χώρους του μισθίου προκειμένου 
για διαμόρφωση ιδίας αντιλήψεως αυτών περί της εν γένει κατάστασης αυτού, θα 
απευθύνονται στον κ. Πρόεδρο της Κοινότητας Καλοσκοπής, ως ανωτέρω. 
 Β.- ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. 
       Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της κατά Νόμον αρμόδιας επιτροπής όπως αυτή 
έχει συγκροτηθεί με την αριθ. 15/5-2-2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, 
αποτελούμενη από τους: 
    1.- Γεώργιο Τσατσαρώνη, Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρωτή του 
τον Ευάγγελο Κούσουλα, Αντιδήμαρχο. 
     2.-Τον Χαρίλαο Αγαπητό, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Ανδρέα Ζαχαρόπουλο, 
Δημοτικό Σύμβουλο. 
     3.-Τον Ευθύμιο Γρίβα, Αντιδήμαρχο, με αναπληρωτή του τον Σωτήριο Σωτηρόπουλο, 
Δημοτικό Σύμβουλο. 
     Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί o δημοτικός υπάλληλος της Δ.Ε. Γραβιάς 
Νικόλαος Παν. Τούμπας, με αναπληρωτή του τον δημοτικό υπάλληλο της Δ.Ε. Γραβιάς  
Αθανάσιο Δ. Λαγό.        
                                                                                   

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε.ΓΡΑΒΙΑΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΜΑΝΑΝΑΣ 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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9. 
Κατανομή πίστωσης της Γ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων. 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
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10. 
Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές  Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης   Φωκίδας 
για το σχ. έτος 2023-2024. 
 (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο Δήμος Δελφών έχοντας υπόψη : 
1. Το υπ.’αριθμ. 134878/ΓΔ4/31-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων περί : ««  Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024».  

2. Την υπ’αριθμ. Ν.2.2/2776/11-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 
Φωκίδας, η οποία έχει ως εξής:  

«……. 
                              

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ   &   ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

****************** 
 

Ταχ. Δ/νση  : Ι. Γιδογιάννου 31 

  331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πληροφορίες : Αθανασία Πολύζου  

Τηλέφωνο: 22650 79170 

e-mail  : mail@dipe.fok.sch.gr 
 

 

Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
 

      Άμφισσα, 11 -11-2022  
                    Αρ. Πρωτ.: Ν.2.2/ 2776 

  
 
 
ΠΡΟΣ:  Τους κ.κ. Δημάρχους 

των Δήμων Δελφών & Δωρίδας 
                                      Έδρες τους 

 
 ΚΟΙΝ: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Γενική Δ/νση Σπουδών 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης 
Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων 

       και Οργάνωσης Πρωτ/θμιας Εκπ/σης 
Τμήμα Α’ 

                  Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής & Εκ/σης 
Τμήμα Β΄ 
Α. Παπανδρέου 37 
151 80 – ΜΑΡΟΥΣΙ 
 

2. κ. Περιφερειακή Διευθύντρια 
    Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 
    Στερεάς Ελλάδας 

  Αρκαδίου 8 
  35 131 – ΛΑΜΙΑ 
 

             3. ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  Φωκίδας  
                 Ενταύθα 

 

 
ΘΕΜΑ: «Μεταβολές σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας για το σχολικό έτος 
2023-2024» 

Ε ι σ ή γ η σ η  
Η Διευθύντρια Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας 

mailto:mail@dipe.fok.sch.gr
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Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167/30-09-1985, τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
2. Τη με αριθμό 134878/ΓΔ4/31-10-2022 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Μεταβολές 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-
2024». 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 246 του Ν. 4512/2018 (Φ.Ε.Κ. 5/Α΄/17-01-2018) 
«Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις». 

4. Τη με αριθμό Ν.2.2/2694/16-07-2014 απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας «Ορισμός 
Ομάδων σχολείων Νομού Φωκίδας». 

5. Την οργανικότητα των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Περιφέρειάς μας, σε 
συνδυασμό με τις οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ και ΠΕ60-ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 
που έχουν συσταθεί σε αυτά. 

6. Τον αριθμό των μαθητών και των νηπίων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν στις σχολικές 
μονάδες της Περιφέρειάς μας κατά το τρέχον έτος 2022-2023. 

7. Την με αρ. 170405/ΓΓ1/28-12-2021 Κ.Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΦΕΚ Β΄/6273/2021) «Καθορισμός 
των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Διευθυντών Εκπαίδευσης». 

8. Τη με αριθμ. Φ.353.1/120/88595/Ε3/18-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΦΡ446ΜΤΛΗ-29Π) απόφαση 
του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης».  

9. Την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Περιφέρειάς μας 
10. Τη χιλιομετρική απόσταση και το κόστος της μεταφοράς των μαθητών των ολιγοθεσίων 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπ/γείων της Περιφέρειάς μας, καθώς και τις ιδιαίτερες 
κοινωνικές και δημογραφικές επιπτώσεις που θα επιφέρει κατά  περίπτωση, η 
συγχώνευση ή κατάργηση των εν λόγω σχολείων. 

11. Τα αιτήματα και τους προβληματισμούς των γονέων των μαθητών. 
12. Τις εισηγήσεις των τοπικών φορέων. 

Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  
Να μην υπάρξει καμία μεταβολή και να παραμείνει ως έχει η οργανικότητα των 
Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Γενικής και Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της 
Δ/νσης Π.Ε. Φωκίδας που ανήκουν στις περιοχές των Δήμων Δελφών και Δωρίδας για το 
σχολικό έτος 2023-2024. 
 

                                                         Άμφισσα, 11 Νοεμβρίου 2022 
                                                                                       H   Διευθύντρια Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας 

                                                                                    Αμαλία Β. Παπαϊωάννου 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ             
 

Γνωμοδοτούμε  υπέρ της πρότασης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Φωκίδας, να παραμείνουν οι Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητάς της ως έχουν και για το 
σχολικό έτος 2023-2024.  
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11. 
Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές   Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης   για το σχ. 
έτος 2023-2024.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος) 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο Δήμος Δελφών έχοντας υπόψη : 
1. Το υπ.’αριθμ. 134878/ΓΔ4/31-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων περί : «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2023-2024».  

2. Την υπ’αριθμ. Φ2/3369/9-11-2022 εισήγηση της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, 
η οποία έχει ως εξής:  

«……. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
                                                                                  Άμφισσα, 09-11-2022 
                                                                                  Αρ. Πρωτ.: Φ2/3369 
Προς: ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για δημιουργία τομέων και ειδικοτήτων στο 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Άμφισσας». 
Σας ενημερώνουμε ότι το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Άμφισσας λειτούργησε το σχολικό έτος 
2020-2022 (ΦΕΚ ίδρυσης 3028/Β/21-07-2020). Το σχολικό έτος 2023-2024 θα 
λειτουργήσει η Α΄ τάξη Λυκείου και επομένως πρέπει να ορισθούν τομείς και 
ειδικότητες διότι στο ΦΕΚ ίδρυσης δεν είχαν οριστεί. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
Α. Ότι το Σχολείο συστεγάζεται με το ΕΠΑΛ Άμφισσας, 
Β. Τις γνώμες των μαθητών και των γονέων κηδεμόνων, 
Γ. Τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, 
Δ. Τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μαθητριών και μαθητών και 
Ε. Τις υπάρχουσες υποδομές του ΕΠΑΛ με τις ιδιαιτερότητες των προσφερομένων 
δυνατοτήτων αξιοποίησης των εργαστηρίων. 
Εισηγούμαστε για τη δημιουργία δύο (2) τομέων με τις εξής ειδικότητες: 
1-Τομέας Μηχανολογίας 
Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων και 
2-Τομέας Υγείας- Πρόνοιας - Ευεξίας 
Ειδικότητα: Κομμωτικής Τέχνης. 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε: 
- Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου, 
- Βεβαίωση δέσμευσης Οικονομικών Πιστώσεων και 
- Βεβαίωση ανάληψης Δαπάνης Εξόδων. 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
                                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 
                                                                 ΔΟΥΝΑΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  …. 
                                   ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ             
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Γνωμοδοτούμε θετικά υπέρ της πρότασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Φωκίδας για  δημιουργία τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Άμφισσας 
για το σχολ. έτος 2023-2024.  
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12. 
Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών, παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

 

«…..ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
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Από το 07ο/2021 Πρακτικό συνεδρίασης 
Συμβουλίου Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
Αριθ. Απόφασης 25/2021 

   Περίληψη 
    

Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 
2217/09-02-2021 αίτηση κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

 
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 21η Μάϊου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την 
8667/18-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την φυσική παρουσία των τακτικών μελών,  για λήψη 
απόφασης στα  παρακάτω θέματατης ημερήσιας διάταξης: 
 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Μάμμα (παιδική χαρά) 
στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 

2 Επισκευή μαντρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου Κοινότητας Γαλαξιδίου [13.000,00 € 
ΑΠΕ] 

3 Επισκευή κτιρίου δωρεάς  Πετρούλας Καμβύση (χρήση Βιβλιοθήκης) Κοινότητας 
Γαλαξιδίου [19.000,00 € ΑΠΕ ] 

4 Επισκευή κτιρίου κληρονόμων Αγγελή (Λαογραφικό Μουσείο) Κοινότητας Γαλαξιδίου 
[3.000,00 ΑΠΕ ] 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου [2.000,00 € ΑΠΕ] 

6 Απένταξη έργου με τίτλο «Τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων πλατείας 
Χηρόλακα ποσό 3.600,00 €» 

7 Παράταση μουσικών οργάνων-μουσικής έτους 2021 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

8 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8334/13-05-2021 
αίτηση Κ.Γ.]. 

9 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8417/14-05-2021 
αίτηση Β.Δ.]. 

10 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8620/18-05-2021 
αίτηση Ε.Γ.]. 

11 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8621/18-05-2021 
αίτηση Ν.Τ.]. 

12 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 2217/09-02-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

13 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

14 Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας Γαλαξιδίου για 
μετονομασία παρόδων [υπ΄αριθμ. 24797/4-12-2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις 
κ.Μαρίας Ζαγορά - Ξηρού] 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1  Σύμφωνη γνώμη για ανασκαφή ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 45 από την ΕΦΑ 
Φωκίδας 

2 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 
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Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  7. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος  
2.Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3. Ηρακλής Βαϊδάνης 
4. Φώτιος Γρίβας 

 

5.Ελένη Μπαρλιακού  
6. Σωτήριος Κορδώνης  
7.Αθανάσιος Γρίβας  
  

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
12οΘΕΜΑ 
Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 2217/09-02-2021 αίτηση κ. 
Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σπυρίδων Μπαρλιακός εισηγούμενος το 12ο θέμα ενημέρωσε   
τα Μέλη του Συμβουλίου ότι ο κ.Αντώνιος Χατζηγιάνης με την υπ΄αριθμ. 2217/2021 αίτησή 
του ζητά την μετονομασία των κάτωθι παρόδων:  
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47 
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Στη συνέχεια  Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την νομοθεσία της μετονομασίας οδών η 
οποία είναι η εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ιγ περ.14 του ν. 3463/2006 μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
των δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή 
συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας.  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα απονομής τιμής 
προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις  κλπ. ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων 
ευρύτερης σημασίας. Επιπλέον, η Ελληνική Στατιστική Αρχή με έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της Επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού 
-  Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι 
της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και 
στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίου υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) 
των παραπάνω στοιχείων».  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/2006). 
Βάσει της υπ’ πρωτ. 8257/03-02-2020 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.  η εφαρμοζόμενη διαδικασία έχει ως εξής:  

1ο στάδιο : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. 

2ο στάδιο:Αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο συμβούλιο της 
Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να 
εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. 

3ο στάδιο: Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει. 

4ο στάδιο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της σύμφωνης γνώμης της 
Επιτροπής.  

5ο στάδιο: Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης. 
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Στη συνέχεια και βάσει των ανωτέρω το  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την 
υπ΄αριθμ. 59/6-4-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΙΩ9Θ-ΧΝΖ) απόφασή του μας εγκρίνει την μετονομασία. 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Γαλαξιδίου αφού ανέγνωσε την αίτηση του κ. Χατζηγιάννη, την 
σχετική νομοθεσία και την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών και μετά από διαλογική 
συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει, την μετονομασία ανώνυμων παρόδων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 2217/2021 αίτηση του κ.Χατζηγιάννη Αντωνίου, όπως αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  25/2021 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 

Ηρακλής Βαϊδάνης 
 Φώτιος Γρίβας 

           Ελένη Μπαρλιακού 
           Σωτήριος Κορδώνης 
           Αθανάσιος Γρίβας 

 
………………………………………………………… 
 
 
 
«….ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το 07ο/2021 Πρακτικό συνεδρίασης 
Συμβουλίου Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
Αριθ. Απόφασης 26/2021 

   Περίληψη 
    

Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 
[υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

 
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 21η Μάϊου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την 
8667/18-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την φυσική παρουσία των τακτικών μελών,  για λήψη 
απόφασης στα  παρακάτω θέματατης ημερήσιας διάταξης: 
 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Μάμμα (παιδική χαρά) 
στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 

2 Επισκευή μαντρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου Κοινότητας Γαλαξιδίου [13.000,00 
€ ΑΠΕ] 
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3 Επισκευή κτιρίου δωρεάς  Πετρούλας Καμβύση (χρήση Βιβλιοθήκης) Κοινότητας 
Γαλαξιδίου [19.000,00 € ΑΠΕ ] 

4 Επισκευή κτιρίου κληρονόμων Αγγελή (Λαογραφικό Μουσείο) Κοινότητας 
Γαλαξιδίου [3.000,00 ΑΠΕ ] 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου [2.000,00 € ΑΠΕ] 

6 Απένταξη έργου με τίτλο «Τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων πλατείας 
Χηρόλακα ποσό 3.600,00 €» 

7 Παράταση μουσικών οργάνων-μουσικής έτους 2021 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

8 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το 
Κεφάλαιο Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8334/13-
05-2021 αίτηση Κ.Γ.]. 

9 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το 
Κεφάλαιο Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8417/14-
05-2021 αίτηση Β.Δ.]. 

10 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το 
Κεφάλαιο Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8620/18-
05-2021 αίτηση Ε.Γ.]. 

11 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το 
Κεφάλαιο Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8621/18-
05-2021 αίτηση Ν.Τ.]. 

12 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 2217/09-02-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

13 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

14 Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας Γαλαξιδίου για 
μετονομασία παρόδων [υπ΄αριθμ. 24797/4-12-2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις 
κ.Μαρίας Ζαγορά - Ξηρού] 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1  Σύμφωνη γνώμη για ανασκαφή ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 45 από την 
ΕΦΑ Φωκίδας 

2 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 

 
Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  7. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος  
2.Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3. Ηρακλής Βαϊδάνης 
4. Φώτιος Γρίβας 

 

5.Ελένη Μπαρλιακού  
6. Σωτήριος Κορδώνης  
7.Αθανάσιος Γρίβας  
  

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
 
13οΘΕΜΑ 
Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση κ. 
Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 
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Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σπυρίδων Μπαρλιακός εισηγούμενος το 13ο θέμα ενημέρωσε   
τα Μέλη του Συμβουλίου ότι ο κ.Αντώνιος Χατζηγιάνης με την υπ΄αριθμ. 7758/2021 αίτησή 
του ζητά την μετονομασία των κάτωθι παρόδων:  
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Στη συνέχεια  Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την νομοθεσία της μετονομασίας οδών η 
οποία είναι η εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ιγ περ.14 του ν. 3463/2006 μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
των δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή 
συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας.  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα απονομής τιμής 
προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις  κλπ. ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων 
ευρύτερης σημασίας. Επιπλέον, η Ελληνική Στατιστική Αρχή με έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της Επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού 
-  Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι 
της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και 
στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίου υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) 
των παραπάνω στοιχείων».  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/2006). 
Βάσει της υπ’ πρωτ. 8257/03-02-2020 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.  η εφαρμοζόμενη διαδικασία έχει ως εξής:  

1ο στάδιο : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. 

2ο στάδιο:Αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο συμβούλιο της 
Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να 
εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. 

3ο στάδιο: Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει. 

4ο στάδιο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της σύμφωνης γνώμης της 
Επιτροπής.  

5ο στάδιο: Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης. 
 
Στη συνέχεια και βάσει των ανωτέρω το  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την 
υπ΄αριθμ. 59/6-4-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΙΩ9Θ-ΧΝΖ) απόφασή του μας εγκρίνει την μετονομασία. 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Γαλαξιδίου αφού ανέγνωσε την αίτηση του κ. Χατζηγιάννη, την 
σχετική νομοθεσία και την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών και μετά από διαλογική 
συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει, την μετονομασία ανώνυμων παρόδων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 
υπ΄αριθμ. 7758/2021 αίτηση του κ.Χατζηγιάννη Αντωνίου, όπως αναφέρονται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.  
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  26/2021 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 

Ηρακλής Βαϊδάνης 
 Φώτιος Γρίβας 

           Ελένη Μπαρλιακού 
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           Σωτήριος Κορδώνης 
           Αθανάσιος Γρίβας 

 
 

…………………………………………………………………………… 
 
 
«….ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το 07ο/2021 Πρακτικό συνεδρίασης 

Συμβουλίου Κοινότητας Γαλαξιδίου. 
 
Αριθ. Απόφασης 27/2021 

   Περίληψη 
    

Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας 
Γαλαξιδίου για μετονομασία παρόδων [υπ΄αριθμ. 24797/4-12-
2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις κ.Μαρίας Ζαγορά - Ξηρού] 

 
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 21η Μάϊου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την 
8667/18-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την φυσική παρουσία των τακτικών μελών,  για λήψη 
απόφασης στα  παρακάτω θέματατης ημερήσιας διάταξης: 
 

1 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων πλατείας Μάμμα (παιδική χαρά) 
στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 

2 Επισκευή μαντρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου Κοινότητας Γαλαξιδίου [13.000,00 € 
ΑΠΕ] 

3 Επισκευή κτιρίου δωρεάς  Πετρούλας Καμβύση (χρήση Βιβλιοθήκης) Κοινότητας 
Γαλαξιδίου [19.000,00 € ΑΠΕ ] 

4 Επισκευή κτιρίου κληρονόμων Αγγελή (Λαογραφικό Μουσείο) Κοινότητας Γαλαξιδίου 
[3.000,00 ΑΠΕ ] 

5 Προμήθεια και τοποθέτηση καθρεπτών στην Κοινότητα Γαλαξιδίου [2.000,00 € ΑΠΕ] 

6 Απένταξη έργου με τίτλο «Τεχνική παρέμβαση στο δίκτυο όμβριων υδάτων πλατείας 
Χηρόλακα ποσό 3.600,00 €» 

7 Παράταση μουσικών οργάνων-μουσικής έτους 2021 στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. 

8 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8334/13-05-2021 
αίτηση Κ.Γ.]. 

9 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8417/14-05-2021 
αίτηση Β.Δ.]. 

10 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8620/18-05-2021 
αίτηση Ε.Γ.]. 

11 Εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος από το Κεφάλαιο 
Αυτ/λούςΔιαχ/σηςΚληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. ΜΑΜΑ [υπ΄αριθμ. 8621/18-05-2021 
αίτηση Ν.Τ.]. 
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12 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 2217/09-02-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

13 Μετονομασία παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου [υπ΄αριθμ. 7758/17-05-2021 αίτηση 
κ. Αντωνίου Χατζηγιάννη]. 

14 Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας Γαλαξιδίου για 
μετονομασία παρόδων [υπ΄αριθμ. 24797/4-12-2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις 
κ.Μαρίας Ζαγορά - Ξηρού] 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1  Σύμφωνη γνώμη για ανασκαφή ρυμοτομούμενου τμήματος στο Ο.Τ. 45 από την ΕΦΑ 
Φωκίδας 

2 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Κοινότητα Γαλαξιδίου  [4.000,00 € ΑΠΕ] 

 
Αφού διαπιστώθηκε  η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  7. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος  
2.Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3. Ηρακλής Βαϊδάνης 
4. Φώτιος Γρίβας 

 

5.Ελένη Μπαρλιακού  
6. Σωτήριος Κορδώνης  
7.Αθανάσιος Γρίβας  
  

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
 
14ο ΘΕΜΑ 
 
Επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασης Κοινότητας Γαλαξιδίου για 
μετονομασία παρόδων [υπ΄αριθμ. 24797/4-12-2020, 1193/25-1-2021 αιτήσεις κ.Μαρίας 
Ζαγορά - Ξηρού] 
 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σπυρίδων Μπαρλιακός εισηγούμενος το 14ο θέμα ενημέρωσε   
τα Μέλη του Συμβουλίου ότι με την υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασή μας είχαμε γνωμοδοτήσει 
θετικά για την μετονομασία οδών σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 24797/2020 και 1193/2021  
αιτήσεις της κ. Μαρίας Ζαγορά – Ξηρού. 
 
Στη συνέχεια  Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την νομοθεσία της μετονομασίας οδών η 
οποία είναι η εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ιγ περ.14 του ν. 3463/2006 μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
των δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή 
συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας.  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα απονομής τιμής 
προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις  κλπ. ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων 
ευρύτερης σημασίας. Επιπλέον, η Ελληνική Στατιστική Αρχή με έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της Επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού 
-  Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι 
της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και 
στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίου υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) 
των παραπάνω στοιχείων».  
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Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/2006). 
Βάσει της υπ’ πρωτ. 8257/03-02-2020 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.  η εφαρμοζόμενη διαδικασία έχει ως εξής:  

1ο στάδιο : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. 

2ο στάδιο:Αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο συμβούλιο της 
Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να 
εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. 

3ο στάδιο: Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει. 

4ο στάδιο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της σύμφωνης γνώμης της 
Επιτροπής.  

5ο στάδιο: Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης. 
 
Στη συνέχεια και βάσει των ανωτέρω το  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την 
υπ΄αριθμ. 59/6-4-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΙΩ9Θ-ΧΝΖ) απόφασή του μας εγκρίνει την μετονομασία. 
Επειδή η υπ΄αριθμ. 01/2021 απόφασή μας ήταν προγενέστερη του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών  
επανέρχεται το θέμα και επικαιροποιούμε την ανωτέρω απόφαση. 
 
Το Συμβούλιο Κοινότητας Γαλαξιδίου αφού ανέγνωσε τις σχετικές αιτήσεις  με συνημμένα 
δικαιολογιτικά της κ. Μαρίας Ζαγορά-Ξηρού και το εισηγητικό – ιστορικό που αναγράφεται 
στην 01/2021 απόφαση , την σχετική νομοθεσία και την απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Δελφών και μετά από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει, την μετονομασία παρόδων και συγκεκριμένα: α)την Πάροδο 62 σε οδό ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 
ΚΟΥΤΣΟΥΛΕΡΗ στο Ο.Τ. 208 και β) την Ανώνυμο σε ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ στα Ο.Τ. 208-
207, σύμφωνα με τις  υπ’ αριθμ. 24797/4-12-2020 και 1193/25-01-2021 αιτήσεις της κ.  
Μαρίας Ζαγορά-Ξηρού και το εισηγητικό – ιστορικό που αναγράφεται στην 01/2021 
απόφαση.. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  27/2021 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 

Ηρακλής Βαϊδάνης 
 Φώτιος Γρίβας 

           Ελένη Μπαρλιακού 
           Σωτήριος Κορδώνης 
           Αθανάσιος Γρίβας 

 
 

…………………………………………………………………….. 
 
«….ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
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Από το 16ο   Πρακτικό  συνεδρίασης  
Συμβουλίου  Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  65/2021                                   

           Περίληψη 
   Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 21564/10-11-2021 

αίτησης κ. Γεωργίας Μακρανδρέου σχετικά  ονοματοδοσία 
οδού. 

 
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα στις 12 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 12:30 συνήλθε σε  συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την 
21434/09-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018. 
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την φυσική παρουσία των τακτικών μελών, 
τηρούμενων των μέτρων κατά της διασποράς του Covid-19 (ΦΕΚ 2141/Β/22-5-2021),  για την 
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
 

1 Κατανομή εσόδων από ΑΠΕ   Νο 31 (01/10/2020-31/12/2020) 

2 Ανάπλαση Πλατείας Χηρόλακα 

3 Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 20566/27-10-2021 αίτησης κ. Αντωνίου 
Χατζηγιάννη σχετικά με ανέγερση μνημείου Έλληνα ναυτικού 

4 Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 21442/09-11-2021 αίτησης κ. Μαργαρίτας 
Μουστάκα σχετικά με περιβάλλοντα χώρο στο Ο.Τ. 274 

5 Συγκρότηση  Επιτροπής  για την διοργάνωση της ετήσιας τοπικής εκδήλωσης 
εθνικής μνήμης 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1 Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 21458/10-11-2021 αίτησης κ. Αντωνίου 
Χατζηγιάννη σχετικά  ονοματοδοσία οδού 

2 Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 21564/10-11-2021 αίτησης κ. Γεωργίας 
Μακρανδρέου σχετικά  ονοματοδοσία οδού 

3 Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 56/2020 απόφασης «Κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2021» ως προς τον τίτλο στο Νο 3 από «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και 
εορταστικού υλικού» σε  «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού 
υλικού με λαμπτήρες led». 

4 Κατανομή εσόδων από ΑΠΕ   Νο 32 (01/01/2021-31/03/2021) 

 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα έξι (6). 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος 1. Ηρακλής Βαϊδάνης 
2. Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3. Φώτιος Γρίβας 
4. Ελένη Μπαρλιακού 

 

5. Αγγελική Παπακωνσταντίνου 
6. Αθανάσιος Γρίβας 

 

7.   
Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη.  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Σπυρίδων Μπαρλιακός  εισηγήθηκε το παρακώ θέμα  

της εκτός ημερήσιας διάταξης 
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2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 21564/10-11-2021 αίτησης κ. Γεωργίας Μακρανδρέου 
σχετικά  ονοματοδοσία οδού. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο  (2ο ) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα 
Μέλη ότι  
η κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΚΡΑΝΔΡΕΟΥ με την υπ΄αριθμ. 21564/10-11-2021 αίτησή της μα ζητά τα εξής 
: 
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Στη συνέχεια  Πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά με την νομοθεσία της μετονομασίας οδών η 
οποία είναι η εξής:  

Σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. Ιγ περ.14 του ν. 3463/2006 μεταξύ των αρμοδιοτήτων 
των δήμων της χώρας περιλαμβάνεται η ονομασία και μετονομασία οδών, πλατειών ή 
συνοικιών καθώς και η αρίθμηση κτισμάτων της εδαφικής τους αρμοδιότητας.  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών συνδέεται με το γενικότερο ζήτημα απονομής τιμής 
προς πρόσωπα, κράτη, πόλεις  κλπ. ή της διατηρήσεως της μνήμης ιστορικών συμβάντων 
ευρύτερης σημασίας. Επιπλέον, η Ελληνική Στατιστική Αρχή με έγγραφό της προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, εν όψει της Επικείμενης Γενικής Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού 
-  Κατοικιών, για την διευκόλυνση και την πληρότητα του έργου της αιτείται όπως «οι Δήμοι 
της Χώρας να προβούν το συντομότερο δυνατό στην ονοματοθεσία των οδών – πλατειών και 
στην αρίθμηση των οικοδομών στους οικισμούς που κατά την κρίση των αρμοδίων Τεχνικών 
Υπηρεσιών έχουν κανονική ρυμοτομία και στους οποίου υπάρχει έλλειψη (μερική ή ολική) 
των παραπάνω στοιχείων».  

Η ονομασία ή μετονομασία οδών, πλατειών ή συνοικιών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτικός ν. 3463/2006). 
Βάσει της υπ’ πρωτ. 8257/03-02-2020 εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α.  η εφαρμοζόμενη διαδικασία έχει ως εξής:  

1ο στάδιο : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη 
ονομασίας ή μετονομασίας οδού κλπ. 

2ο στάδιο:Αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο συμβούλιο της 
Κοινότητας ή στον Πρόεδρο Κοινότητας (εφόσον υφίσταται Κοινότητα) προκειμένου να 
εισηγηθεί την ονομασία ή μετονομασία. 

3ο στάδιο: Αποστολή της εισήγησης στην Επιτροπή του άρθρου 8, του ν. 3463/2006 
προκειμένου να γνωμοδοτήσει. 

4ο στάδιο: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  επί της σύμφωνης γνώμης της 
Επιτροπής.  

5ο στάδιο: Δημοσίευση και ανάρτηση της απόφασης. 
 
Στη συνέχεια και βάσει των ανωτέρω το  Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών με την 
υπ΄αριθμ. 59/6-4-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ9ΙΩ9Θ-ΧΝΖ) απόφασή του μας εγκρίνει την μετονομασία. 
 

Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου ανέγνωσε τη 
σχετική αίτηση και μετά από διαλογική συζήτηση   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Γνωμοδοτεί θετικά για την  ονοματοδοσία οδού Κοινότητας Γαλαξιδίου σύμφωνα με την 
ανωτέρω εισήγηση και την υπ΄αριθμ. 21564/10-11-2021 αίτηση της κ.Γεωργίας 
Μακρανδρέου. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό  65/2021 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 
 Φώτιος Γρίβας 

           Ελένη Μπαρλιακού 
          Αγγελική Παπακωνσταντίνου 

           Αθανάσιος Γρίβας 
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13. 
Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Εντ. Δημοτική Σύμβουλος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετικό το από 01/07/2022 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 «Ονομασία 
και Μετονομασία συνοικιών, οδών – πλατειών». 
 
«…ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 10ο της 20ης Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό συνεδριάσεως του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Ονοματοδοσία οδών Δελφών. 
Στους Δελφούς και στο Δημοτικό Γραφείο Δελφών σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου 

του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε το Συμβούλιο της Κοινότητας 
Δελφών σε συνεδρίαση,  ύστερα από την αριθ.24476/16.12.2021 πρόσκληση του Προέδρου 
του, που επιδόθηκε χωριστά σε κάθε μέλος του Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 88, 89 και 90 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 89 και 90 του 
Ν. 4555/2018. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ 
αρ. Δ1/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (ΦΕΚ 4337/τ. Β΄), δηλαδή με συμμετοχή έως  επτά (7) άτομα 
(συμπεριλαμβανομένου του πρακτικογράφου, και όποιων άλλων συμμετεχόντων) και 
τηρούμενης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 90 του Ν. 4555/2018  και δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε 
μελών βρεθήκανε παρόντα άπαντα 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

  
1.-Παρασκευάς Καϊλόγιαννος  (Πρόεδρος)  
2.- Ευθύμιος Τόγιας  
3.- Ευθύμιος Λέφας  
4.-Σωκράτης Κουρελής 
5.-Μαρίνα Χασιώτη 

Ουδείς 

  
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε η Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών κα Χρυσάφω Σεγκούνη και  

ο Δημοτικός υπάλληλος Πάσχος Νικολάου για την τήρηση των πρακτικών 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως του Συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δελφών έθεσε  υπόψη των μελών του Συμβουλίου το αριθ. 

78/2021 Δελτίου Τύπου του Δήμου Δελφών στο οποίο αναφέρεται η πρόταση, για την 
απόδοση του ονόματος του αποθανόντος Μίκη Θεοδωράκη σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης 
των Δελφών ή της Άμφισσας. 

Ο Δήμος Δελφών το 1997 τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη με τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη 
της πόλης και από τότε βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Δελφών η πρωτότυπη 
παρτιτούρα του Πνευματικού Εμβατηρίου, την οποία ο Μίκης Θεοδωράκης δώρισε στον 
Δήμο . 

Ύστερα από τα ανωτέρω, κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την θέση του Προέδρου, αφού έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις της αριθ. 88/59846/21.08.2019  εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ  (ΑΔΑ: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4) περί 
λειτουργίας των Κοινοτήτων και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

Α π ο  φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
1. Γνωμοδοτεί υπέρ της μετονομασίας της κλίμακος Πλουτάρχου σε Μίκη Θεοδωράκη. 
2. Να διαβιβασθεί δια της Αντιδημάρχου κ. Χρυσάφως Σεγκούνη η παρούσα 

γνωμοδοτική απόφαση στα αρμόδια όργανα του Δήμου Δελφών προς έγκριση. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα  αριθμό  20/2021 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε από όλους τους παρόντες Τοπικούς 
Συμβούλους της Τοπικής Κοινότητας Δελφών. 

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

 
 
 
 

  

 
Σωστό Απόσπασμα  
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δελφών 
 
 
 
Παρασκευάς Καϊλόγιαννος 

 
 

 
 

Τα Μέλη 
 

Ευθύμιος Λέφας 
Ευθύμιος Τόγιας 

Σωκράτης Κουρελής 
Μαρίνα Χασιώτη 
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14. 
Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δεσφίνας.  
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετικό το από 01/07/2022 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 «Ονομασία 
και Μετονομασία συνοικιών, οδών – πλατειών». 
 
 

 
«…ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
  

Αριθ.Αποφ  8/7/2021 
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 8/09-07-2021 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας Δεσφίνας 
του Δήμου Δελφών. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης: «Μετονομασίες- ονομασίες οδών» 
 

Στη Δεσφίνα, σήμερα 9η  Ιουλίου έτους 2021 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00  στο 
Γραφείο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών συνήλθε σε  συνεδρίαση το Συμβούλιο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,  ύστερα από την 12248/05-07-2021  πρόσκληση 
του Προέδρου της Κοινότητας κ. Χαράλαμπου Καλλιακούδα, που επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη 
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη: 

                   Παρόντα                                          Απόντα 

1.Καλλιακούδας Χαράλαμπος του Λ.                   0 
2.Μακρής Ιωάννης του Χ.                
3.Οικονόμου Αθανάσιος του Γ. 
4.Πασχούλης Ιωάννης του Α. 
5.Τρισμπιώτης Νικόλαος του Ι.                           

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο του Κέντρου 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τις 
μετονομασίες –ονομασίες οδών στη Δ.Ε Δεσφίνας είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3463/06 "Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και 
πλατειών" Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τοπικού 
συμβουλίου ή παρέδρου και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν: 
α. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ως πρόεδρος. 
β. Δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζονται με τους 
αναπληρωτές τους από τη Διοικούσα Επιτροπή της και 
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί 
με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 
H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Με 
την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι 
της Περιφέρειας του κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 
Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία. 



 

83 

 

  

Επίσης σύμφωνα το άρθρο 213 του ν. 3463/06, οι κύριοι ή κάτοχοι ακινήτων υποχρεούνται 
να ανέχονται την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων, για την κυκλοφορία και την 
ονοματοθεσία οδών και πλατειών, καθώς και τη στήριξη φωτιστικών σωμάτων. 
Έπειτα από την εφαρμογή του Καλλικράτη, το αντίστοιχο με τα τοπικά συμβούλια όργανο 
που είναι αρμόδιο για την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, της ονομασίας οδών, είναι 
το συμβούλιο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος είπε: σας γνωρίζω επίσης ότι η πρότασή μας αυτή θα υποβληθεί 
στην παραπάνω επιτροπή, για γνωμοδότηση και κατόπιν όλα τα δικαιολογητικά θα 
υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών προς έγκριση. 
Για να τιμήσουμε τους συμπατριώτες μας οι οποίοι απεβίωσαν έχοντας προσφέρει τεράστιο 
έργο στην πόλη μας, προτείνουμε  τις κάτωθι ονομασίες μετονομασίες οδών της Δ.Ε 
Δεσφίνας : 
 

1-ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ)  ΣΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ 
 

Ο Νικόλαος Γκελεστάθης του Αναστασίου και της Ιωάννας , γεννήθηκε   στη Δεσφίνα Νομού 
Φωκίδας στις 25 Νοεμβρίου 1930 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 30 Αυγούστου 2020. 
Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Εξελέγη Βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία τα έτη 
1981,1985,1989,1990,1990,1993,1996 και 2000. 
Διετέλεσε Υπουργός Μεταφορών και επικοινωνιών τα έτη 1990-1992 και Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης τα έτη 1992-1993.   
 

2-ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΟΔΟΥ   (ΑΠΟ Ι.Ν ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Κ.ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ)  ΣΕ  ΟΔΟ ΑΧΙΛΛΕΑ ΗΛΙΑ ΜΑΚΡΗ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΧΙΛΛΑ ΗΛ. ΜΑΚΡΗ 
 
Ο Αχιλλέας Μακρής του Ηλία και της Αθανασίας γεννήθηκε στη Δεσφίνα Ν. Φωκίδας στις 23 
Απριλίου 1934 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2021. 
Σπούδασε στο οικονομικό Τμήμα του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών  και ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του στη σχολή Δοξιάδη, το τότε μικρό Πολυτεχνείο και πήρε το πτυχίο του ως 
Πολιτικός Μηχανικός.  
Εργάσθηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και έπειτα εργάσθηκε ως τελωνειακός 
υπάλληλος στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς του. 
Ασχολήθηκε με τα κοινά και διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινότητας Δεσφίνας τα έτη 1995 έως 
1998 καθώς και Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών για σειρά ετών.  
 
 3-ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ (ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Ι. ΚΟΚΚΟΡΟΥ  ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. 
ΠΑΝΟΥ ) ΣΕ ΑΛΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΝΑΙΟΥ 

 
 

Η Αλίκη Μαναίου του Ευσταθίου και της Ζαφειρίας, το γένος Δάναλη, κάτοικος Αθηνών και 
νόμιμη κληρονόμος του Ευσταθίου Ι Μαναίου ,με την απόφασή της να μην έρθει σε νόμιμο 
γάμο άφησε την ακίνητη περιουσία του πατρός της στην Κοινότητα μας προκειμένου να 
κατασκευασθεί Γηροκομείο. 
 

4-ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ (ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Ν.ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ  ΕΩΣ Ι.ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)  ΣΕ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΜΑΝΑΙΟΥ 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΑΙΟΥ 
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Ο Ευστάθιος  Μαναίος του Ιωάννη  και της Ουρανίας ,γεννήθηκε στη Δεσφίνα Ν. Φωκίδας 
στις 7 Σεπτεμβρίου 1893 και απεβίωσε στην Αθήνα στις 26 Απριλίου 1979. 
Άσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου. 
Στη διαθήκη του που είχε  συνταχθεί στις 16/11/1979  άφηνε την περιουσία του  στην κόρη 
του Αλίκη Ευσταθίου Μαναίου   μόνο στην περίπτωση που θα ερχόταν σε νόμιμο γάμο, σε 
διαφορετική περίπτωση ,όλη η περιουσία του θα  περιερχόταν στην τότε Κοινότητα Δεσφίνας 
με την επιθυμία να κατασκευασθεί στη γενέτειρά του Γηροκομείο, όπως και έγινε. 
 

5-ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΠΟ ΟΙΚΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΓΙΩΤΗ)  

 ΣΕ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

Ο Ανδρέας Παπαγεωργίου του Γεωργίου και της Ελένης , γεννήθηκε στη Δεσφίνα Ν. Φωκίδας 
στις 30 Δεκεμβρίου 1895 και απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου 1977 . 
Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή της Αθήνας και επέστρεψε στη γενέτειρα του όπου υπηρέτησε 
τους Δεσφινιώτες σαν γιατρός, θεραπεύοντας και σώζοντας πολλούς, μη παίρνοντας 
χρήματα από φτωχούς συγχωριανούς του.  
Αυτοί αναγνωρίζοντας την προσφορά του, για να τον τιμήσουν τον εξέλεξαν πρόεδρο της 
κοινότητας τα έτη: 1934-1955-1960-1975. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα. 
Ο Κοινοτικός σύμβουλος Νικόλαος Τρισμπιώτης είπε τα εξής: Ως προς την μετονομασία οδού 
Αγίου Μηνά σε Νικολάου Γκελεστάθη ψηφίζω με την εξής παρατήρηση: Ο Νικόλαος Αν. 
Γκελεστάθης εξυπηρετούσε άλλη τάξη και άλλα συμφέροντα και ο μόνος λόγος που ψηφίζω 
την μετονομασία είναι η καταγωγή μας. 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, 
λαμβάνοντας υπόψη 

 το άρθρο 75 του ν. 3463/06 Ι.γ.14 

 το άρθρο 8 του Ν. 3463/06 

 την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.4071/12 

 το άρθρο 213 του Ν. 3463/06 

 το Ν. 3852/2010 

 τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο  τις  μετονομασίες –ονομασίες οδών 
σύμφωνα με την  εισήγηση της παρούσας. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 8/7/2021 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
               Μακρής Ιωάννης 
               Οικονόμου Αθανάσιος 
               Πασχούλης Ιωάννης 
               Τρισμπιώτης Νικόλαος 
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15. 
Έγκριση ονομασίας οδού Κοινότητας Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, 
Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετικό το από 01/07/2022 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 «Ονομασία 
και Μετονομασία συνοικιών, οδών – πλατειών». 
 

 
 
                                                                                                A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                                                                       Από το πρακτικό της 26.11.2021 συνεδρίασης  
«…ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΡΡΑΣ                      του Συμβουλίου Κοινότητας Κίρρας                                   
                                                                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08ης/2021   

                                                 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21/2021 
 
                                                                                                 Πρόσκληση: 22171/22-11-2021 
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ονοματοδοσία  οδού (περιοχή Σταφίδες) 

 
Στην Κίρρα και στην αίθουσα του Κοινοτικού Καταστήματος  σήμερα 26 Νοεμβρίου 

2021, ημέρα Παρασκευή   και ώρα 08.00 π.μ, συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Κοινοτικό  
Συμβούλιο, κατόπιν της αριθμ 22171/22-11-2021  έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του N.4555/2018 (ΦΕΚ 87/A/2010) όπως ισχύει , 
για  συζήτηση και λήψη απόφασης  στο μοναδικό θέμα  που αναγράφεται   στην ημερήσια 
διάταξη. 
Διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, ήτοι σε σύνολο πέντε (05)  μελών βρέθηκαν 
παρόντα πέντε  (05)  μέλη ως κατωτέρω.  

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ          
       Μαρία Καπαρέλη,                             Πρόεδρος 
       Προκόπιος Κατσαγούνος,              Σύμβουλος                                      
       Ευγενία Λαμπροπούλου,                Σύμβουλος 
       Κονδυλία Λούρμπα,                        Σύμβουλος 
       Παναγιώτης-Ευστάθιος Θεοχαρόπουλος, Σύμβουλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δέσποινα Ματατάνα μόνιμη-τακτική υπάλληλο του Δήμου 
Δελφών.       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
H Πρόεδρος εισηγείται του θέματος : Κατόπιν καταγραφής των ανωνύμων οδών που 
υπάρχουν στην Κίρρα , προκύπτει  η ανάγκη ονομασίας αυτών σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα : 

 της  εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ 11662/02-03.2005), περί 
διευκρινήσεων με τα θέματα που αφορούν το Συμβούλιο Τοπωνυμιών , 

 Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3463/2006,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 
παρ. 2 του Ν.4071//2012(ΦΕΚ 85/τΑ/11-04-2012), 

 Την εγκύκλιο 6 /8257/03-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΞ246ΜΤΛ6-ΡΩΑ) του Υπουργείου 
Εσωτερικών , περί «Ονομασίας  ή μετονομασίας οδών, πλατειών ή συνοικιών».  

   Στη διασταύρωση της οδού Γραμματικοπούλου στην Κίρρα και Ο.Τ 05 αρχίζει ανώνυμη 
οδός που διαπερνά τα οικοδομικά τετράγωνα από δεξιά πλευρά Ο.Τ 13,12,11 και από την 
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αριστερή πλευρά με τα Ο.Τ 06,07 και καταλήγει στη διασταύρωση με την οδό Προέδρου 
Κων/νου Καπαρέλη 
(πρώην Τζ. Κέννεντυ). Η ευρύτερη περιοχή ονοματίζεται περιοχή Σταφίδες ή περιοχή Λαλέϊκα 
( αρχικοί οικοπεδούχοι). 
    Εισηγούμαι η ανωτέρω ανώνυμη οδός , να ονοματιστεί ως «οδός  Ξηροπηγαδίου». 
Ξηροπήγαδο ήταν η πρώτη επίσημη ονομασία της σημερινής Κοινότητας Κίρρας από την 
απελευθέρωση του ελληνικού κράτους . Με το Βασιλικό διάταγμα που υπογράφτηκε από 
τον Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο στις 20.04.1835 , ο οικισμός Ξεροπήγαδον   
προσαρτήθηκε στο Δήμο Δελφών (Καστρίου)και στη συνέχεια με το ΦΕΚ 80/Α/28-12-1836 , 
ο οικισμός Ξεροπήγαδον αποσπάστηκε από το Δήμο Καστρίου και προσαρτήθηκε στο Δήμο 
Κρίσσης. 
Ο οικισμός διατήρησε την ονομασία Ξηροπήγαδον έως και το Β.Δ. ΦΕΚ 50/Α/1879 , όπου ο 
οικισμός μετονομάζεται σε οικισμό Αγίου Νικολάου και με το Βασιλικό διάταγμα που 
υπογράφτηκε από τον Αντιβασιλέα Διάδοχο Κωνσταντίνο ( εν΄ ονόματι του Βασιλέα) στην 
Αθήνα στις 29.08.1908 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 230/τ.Α/03.09.1908,  το χωρίον «Άγιος 
Νικόλαος» του Δήμου Κρίσσης μετονομάζεται και λαμβάνει εφεξής το όνομα «Κίρρα». 
   Αποδίδοντας σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στην 1η ονομασία του οικισμού μας, 
προτείνουμε επομένως να  ονομαστεί η ανωτέρω ανώνυμη οδός , όπως έχει περιγραφεί σε  
«οδό Ξηροπηγαδίου»(1η ονομασία Κίρρας 1835-1879). 
 
Το Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου ,την κείμενη νομοθεσία του 
Ν.3852/2010, Ν.4558/2018 όπως ισχύουν και του Ν.3463/2006 και κατόπιν διαλογικής  
συζήτησης, 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
       Υπέρ  της εισήγησης της Προέδρου περί  ονομασίας της ανωνύμου οδού , από τη  
διασταύρωση της οδού Γραμματικοπούλου στην Κίρρα και Ο.Τ 05 και διαπερνά τα 
οικοδομικά τετράγωνα από δεξιά πλευρά Ο.Τ 13,12,11 και από την αριστερή πλευρά Ο.Τ 
06,07 και καταλήγει στη διασταύρωση με την οδό Προέδρου Κων/νου Καπαρέλη ( πρώην Τζ. 
Κέννεντυ), ως «οδός  Ξηροπηγαδίου»- (1η ονομασία Κίρρας 1835-1879). Με την υιοθέτηση 
της πρότασης αποδίδουμε τιμή και  σεβασμό στην ιστορική μνήμη και στην 1η ονομασία του 
οικισμού μας. Το περιεχόμενο της εισήγησης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
  
  Η παρούσα να διαβαστεί στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου του Ν.3463/2006 της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας από τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε Ιτέας .Η 
απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  21/2021 
     H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                                                            
 

ΚΙΡΡΑ, 30/11/2021 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                   ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΡΕΛΗ 

………………………………………………………………………………. 
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16. 
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. 
(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Εντ. 
Δημοτικός Σύμβουλος). 
 

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 15/2022 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                             ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  44/2022 
 _______              
 
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα  
Πληροφορίες: Ε.Λαγγουράνη 
Τηλέφωνο: 2265350023 
Fax: 2265350021 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.lagourani@delphi.gov.gr      
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης/24.10.2022  τακτικής συνεδρίασης, διά περιφοράς,  

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών 
 

 Στην Άμφισσα σήμερα  24.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ π.μ. η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  συνήλθε σε  τακτική, διά περιφοράς,  συνεδρίαση  ύστερα από την αριθ. 
22866/19.10.2022  πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαρίλαου Γ.Αγαπητού, που επιδόθηκε 
νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν.4555/2018.  
 
 Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης (10.00΄) τα μέλη της Επιτροπής 
δήλωσαν τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο την 
παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας. 
 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 Αγαπητός Χαρίλαος,              Πρόεδρος  

2 Σεγκούνη Χρυσάφω,          Αντιπρόεδρος                                                ----- 

3 Λουπάκος Νικόλαος,                 μέλος  

4 Γρίβας Ευθύμιος,                             «  

5 Μαντζώρος Ευστάθιος,                   «  

6 Σωτηρόπουλος Σωτήριος,               «  

7 Αγγελόπουλος Αριστείδης,             «  

8 Αναγνωστάκου-Παυλοστάθη Σοφία,    «       

9 Μπάκας Δημήτριος,                         «        

 
Στη συνεδρίαση  παρέστη και   η κ. Ελένη Λαγγουράνη, υπάλληλος του Δήμου Δελφών 

για την τήρηση των πρακτικών. 
 

mailto:e.lagourani@delphi.gov.gr
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 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα   (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα εννέα (9), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
                                                                       _____________________  
 
 

 

 

Θέμα 1ο : 

«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου 

Δελφών» 

(Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Κούσουλας, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος)  

 

Για το ανωτέρω θέμα  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής το Σχέδιο 
Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των δημοτικών Βιβλιοθηκών το οποίο  έχει ως εξής: 

 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 
 

 
 
 
 

ΑΜΦΙΣΣΑ 2022 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Δήμου Δελφών συντάχθηκε 

σύμφωνα με: 
o  Άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 1648/07.04.2022, Τεύχος 
   Β’) που αναφέρεται και συμπληρωματικά στο άρθρο 11 του Ν.  
   3149/10.6.2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες  
   και άλλες διατάξεις» και στην ΥΑ 83064/ΙΖ/2003 (ΦΕΚ 1173/20.8.2003)  
   του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών. 
o  Άρθρο 79 του ΔΚΚ (ν.3463/2006) 
o  Άρθρο  73 του Ν. 3852/2010 
o  Αρ. πρωτ. ……….απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( ΑΔΑ ……… 

        Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας θα ανανεώνεται όταν το επιβάλλουν οι 
συνθήκες, με στόχο την προσαρμογή του στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και την 
εναρμόνισή του με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών. Η παρούσα έκδοσή του εγκρίθηκε με 
την απόφαση……../2022 (ΑΔΑ ………………..)του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.            
Τα όποια παραρτήματα που ενδεχομένως ιδρυθούν σε μεταγενέστερο χρόνο θα αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 
Οι λειτουργούσες και οι υπό ίδρυση συγκεκριμένες δομές του Δήμου Δελφών  

σύμφωνα με το ΦΕΚ 1648 Β΄/ 07-04-2022 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
εντάσσονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. Φέρουν την επωνυμία: «Δημοτικές Βιβλιοθήκες Δήμου Δελφών».  
   Οι  βιβλιοθήκες καταγράφονται ως εξής : 

o Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας που εμπεριέχει τη Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου ως  
Ανεξάρτητο Παράρτημά της   

o Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας 
o Δημοτική Βιβλιοθήκη Δεσφίνας 
o Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου 
o Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου 
o Δημοτική Βιβλιοθήκη Επταλόφου 
o Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων 
      Συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 του ΦΕΚ 1648/07-04-2022, τεύχος Β’ αναφέρονται οι 

αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. Επομένως, έχει τη μέριμνα διαχείρισης πολιτιστικών δομών, μουσείων, 
βιβλιοθηκών, συλλογών, κληροδοτημάτων που αφορούν την ιστορική μνήμη της πόλης 
προέλευσης και της πόλης του σήμερα.  
            Όσο αφορά τη Γνωμοδοτική Επιτροπή εκάστης βιβλιοθήκης αυτή συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 75 του Ν. 
4555/2018 και ισχύει. 

Αναλυτικότερα, ο σκοπός της κάθε Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Δελφών, είναι 
να προωθεί χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις τη γνώση, την 
πληροφορία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. 
           Ειδικότερα δε, να μεριμνάει για τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση, διατήρηση 
και διοχέτευση της γνώσης και της πληροφορίας σε οποιαδήποτε μορφή και είδος πηγής 
αυτή διατυπωθεί. Τέλος, να στοχεύει στη διάσωση, διαφύλαξη και διάδοση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς μέσα από πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. 
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     Επομένως, η κάθε βιβλιοθήκη ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου Δελφών μέσα από τη 
λειτουργία της στοχεύει: 

o Στη λειτουργία της ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους 
χρήστες της πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία αλλά και για την 
κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τους. 

o Στη συγκρότηση μιας πλήρους και ενημερωμένης συλλογής από έντυπο, 
οπτικοακουστικό και ψηφιακό υλικό που να καλύπτει όλο το φάσμα της 
ανθρώπινης γνώσης. 

o Στην παρακολούθηση και εφαρμογή των εξελίξεων της τεχνολογίας και στη 
διάδοση της χρήσης της για την καλύτερη, εγκυρότερη και έγκαιρη προσφορά 
πληροφοριακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες 

o Στην ενίσχυση της αναγνωσιμότητας και κάθε είδους σχετική μορφωτική και 
πολιτιστική δραστηριότητα,  με δυνατότητα συνεργασιών με άλλους τοπικούς ή 
μη φορείς με παρεμφερείς σκοπούς, για την ανύψωση του πνευματικού 
επιπέδου των κατοίκων της περιοχής της. 

o Στην παροχή ειδικών υπηρεσιών και υλικό σε όσους χρήστες δεν μπορούν, για 
οποιονδήποτε λόγο, να χρησιμοποιήσουν τις συνήθεις υπηρεσίες και το υπάρχον 
υλικό της βιβλιοθήκης όπως: ξενόγλωσσες μειονότητες, άτομα με ειδικές 
ανάγκες.  

o Στην ενεργό συμμετοχή της προς κάθε κατεύθυνση για την εκπλήρωση της 
αποστολής της. 

ΑΡΘΡΟ 2ο – ΣΥΛΛΟΓΕΣ    
           Στις συλλογές της κάθε βιβλιοθήκης και των παραρτημάτων της, όπου υπάρχουν, 
περιλαμβάνονται: 

o Βιβλία ποικίλων θεματικών κατηγοριών που καλύπτουν όλο το φάσμα της 
γνώσης. 

o Τοπική συλλογή με έντυπα της κάθε περιοχής όπου ο συγγραφέας είναι Φωκεύς 
ή το βιβλίο αναφέρεται στο Νομό Φωκίδας ή στην ευρύτερη περιφέρειά του. 

o Περιοδικά και εφημερίδες (τοπικά ή μη). 
o Δωρεές, σπάνιο αρχειακό και ψηφιακό υλικό. 
o Παιδικά και εφηβικά βιβλία (παραμύθια, εικονογραφημένες ιστορίες, 

μυθιστορήματα, κ.ά.). 
o Επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους 

και ενήλικες. 
 

Ανάπτυξη Συλλογών 
            Οι συλλογές υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού και ψηφιακού) της κάθε βιβλιοθήκης 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις πληροφοριακές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και 
μορφωτικές ανάγκες του κοινού της, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εκδόσεις, τις προτάσεις 
των χρηστών, τις εκδόσεις που αφορούν την πόλη της κάθε Δ.Ε. του Δήμου Δελφών, την 
ευρύτερη περιοχή του Ν. Φωκίδας και της Στερεάς Ελλάδας. 
           Να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για εμπλουτισμό της συλλογής του σπάνιου 
υλικού, με εντοπισμό εκδόσεων τοπικού χαρακτήρα και ολοκλήρωση των υπαρχουσών 
συλλογών. Τέλος, πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγεται παντός είδους υλικό που έχει 
προφανή σκοπό το θρησκευτικό προσηλυτισμό, την πολιτική προπαγάνδα, την υποβολή 
μίσους, την προσβολή συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού και την εμπορική 
κερδοσκοπία. 
 

Πολιτική Εμπλουτισμού 
            Ο εμπλουτισμός των συλλογών βασίζεται στην ελληνική εκδοτική παραγωγή και 
συνεπικουρείται αναλόγως από την ξένη εκδοτική παραγωγή. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να 
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αξιολογεί τη συλλογή της σε τακτά χρονικά διαστήματα και να προβαίνει στην απόσυρση 
παλαιότερου υλικού. 
            Οι αναγνώστες μπορούν να προτείνουν βιβλία ή άλλο υλικό για τον εμπλουτισμό της 
συλλογής αλλά η τελική επιλογή γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της κάθε 
βιβλιοθήκης, ανάλογα με τις δυνατότητές της και με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση όλων 
των αναγνωστών. 
             Η πολιτική εμπλουτισμού συλλογών, περιλαμβάνει έναν κύκλο διαδικασιών στον 
οποίο συγκαταλέγονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: 

o Επιλογή υλικού 
o Πρόσκτηση υλικού 
o Επεξεργασία υλικού 
o Απογραφή υλικού 
o Απόσυρση υλικού 

Επιλογή Υλικού 
             Η επιλογή υλικού γίνεται από τους μόνιμους υπαλλήλους της κάθε βιβλιοθήκης ή 
άλλους αρμόδιους υπαλλήλους εφόσον δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό. 
             Τα κριτήρια επιλογής που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την 
επιλογή συγκεκριμένων τίτλων στο πλαίσιο της πολιτικής ανάπτυξης συλλογής και έχουν 
γενική εφαρμογή (είτε το υλικό προέρχεται από αγορά είτε από δωρεά).  
Τα κριτήρια επιλογής αφορούν κατά κύριο λόγο τις δανειστικές συλλογές. Οι ειδικές 
συλλογές λειτουργούν με κύριο κριτήριο τους ειδικούς όρους και στόχους της συλλογής τους.  

      Επομένως, η επιλογή υλικού γίνεται με βάση το σκοπό και τους στόχους της κάθε 
βιβλιοθήκης και οι συλλογές τους αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε: 

o Η συνάφεια υλικού και υπηρεσιών να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
κατοίκων της πόλης. 

o Να προσφέρουν τρέχουσα και αξιόπιστη πληροφόρηση. 
o Να υποστηρίζουν την πνευματική ελευθερία και να διασφαλίζουν την 

πρόσβαση στα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού.  
o Να υποστηρίζουν την αυτοκαλλιέργεια. 
o Να ενθαρρύνουν τη χρήση  και να είναι προσιτές σε όλες τις ομάδες χρηστών 

ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, γλώσσας, φύλου, ηλικίας, μόρφωσης και 
σωματικών ή πνευματικών ικανοτήτων. 

o Να περιλαμβάνουν όλους τους τύπους των πρόσφορων μέσων και της 
σύγχρονης τεχνολογίας. 

 
Πρόσκτηση Υλικού 

              Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με αγορές, ανταλλαγές, δωρεές σε έντυπη ή άλλη 
οπτικοακουστική και ηλεκτρονική μορφή. Ο εμπλουτισμός των συλλογών, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο πρόσκτησης του υλικού, πρέπει να γίνεται με βάση τα κριτήρια επιλογής υλικού. 
Η ενημέρωση και τροποποίηση των καταλόγων πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης. Οι προσκτήσεις υλικού γίνονται με: 

o αγορές 
o ανταλλαγές  
o δωρεές  
o υποχρεωτική κατάθεση αντιτύπων τεκμηρίων σε έντυπη ή άλλη οπτικοακουστική ή 

ηλεκτρονική μορφή. 
              Για τις αγορές κάθε είδους υλικού της βιβλιοθήκης ακολουθούνται οι διαδικασίες και 
υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4782/2021 και ισχύει. 
              Ανταλλαγές είναι δυνατό να πραγματοποιεί η κάθε βιβλιοθήκη, είτε από πολλαπλά 
αντίτυπα, είτε από τις εκδόσεις της, προκειμένου να αποκτήσει εκδόσεις που δεν υπάρχουν 
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στις συλλογές της και θεωρούνται σημαντικές. Οι ανταλλαγές πραγματοποιούνται, ύστερα 
από την εισήγηση κάθε Γνωμοδοτικής Επιτροπής  και ακολουθεί η απόφαση του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.  
              Για τις δωρεές τεκμηρίων κάθε βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα: 

o να αποδέχεται το σύνολο ή μέρος των δωριζόμενων τεκμηρίων και να παρέχει 
στους δωρητές το ανάλογο κατά περίπτωση ευχαριστήριο 

o να  εντάσσει το υλικό που εμπλουτίζει τις συλλογές της και το υπόλοιπο να το 
προωθεί  σε άλλους φορείς (βιβλιοθήκες, σχολεία κλπ.) 

o να δέχεται όρους περί αποθήκευσης και διάθεσης των τεκμηρίων που έχουν 
δωριστεί με την προϋπόθεση ότι εναρμονίζονται με τους λειτουργικούς 
σκοπούς της.  

             Τεκμήρια που εκδίδονται στο Νομό Φωκίδας κατατίθενται, αν είναι εφικτό, σε δύο 
αντίτυπα από το συγγραφέα, τυπογράφο, λιθογράφο ή εκδότη. 
             Η αποδοχή δωρεάς ή ανταλλαγής των τεκμηρίων εγκρίνεται αρχικά από την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε βιβλιοθήκης, αφού προηγηθεί εισήγηση του Προέδρου της και  
ύστερα από τις απαραίτητες διαδικασίες ακολουθεί η αποδοχή από την Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δελφών και η καταγραφή τους στο περιουσιολόγιο του Δήμου. 
                             Επεξεργασία υλικού 
              Η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του κοινού της κάθε βιβλιοθήκης και η αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων της, προϋποθέτουν την τυποποιημένη και συστηματική οργάνωση του 
υλικού της. Η ανάπτυξη των συλλογών γίνεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την 
τυποποιημένη και ομοιογενή οργάνωση του υλικού, απαιτεί τη φυσική, βιβλιοθηκονομική 
και ηλεκτρονική επεξεργασία με την εφαρμογή διεθνών βιβλιοθηκονομικών προτύπων και 
τη χρήση ανάλογων εργαλείων. 
              Η φυσική επεξεργασία του υλικού κάθε βιβλιοθήκης αφορά την προετοιμασία του 
ώστε να ενταχθεί στη συλλογή της και περιλαμβάνει τις  διαδικασίες:  

o σφράγισμα τεκμηρίου (κάθε βιβλιοθήκη σφραγίζει το υλικό της με σφραγίδα 
που αναγράφει την καθιερωμένη ονομασία της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου 
Δελφών που ανήκει) 

o εγγραφή στο βιβλίο εισαγωγής (αναγράφονται τα απολύτως απαραίτητα 
στοιχεία των βιβλίων), με αύξοντα αριθμό απόλυτης και συνεχούς αριθμητικής 
σειράς, μοναδικού για κάθε τεκμήριο 

o επικόλληση ετικετών ταξιθετικού συμβόλου 
o ταξιθέτηση στα ράφια. 

             Η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού της κάθε βιβλιοθήκης γίνεται σύμφωνα 
με τους ισχύοντες κανόνες. Ειδικότερα, η καταλογογράφηση γίνεται με βάση τους Αγγλο-
αμερικανικούς κανόνες καταλογογράφησης [Anglo-American Cataloguing Rules 2 (AACR2)] 
από το πρωτότυπο αγγλικό κείμενο ή από αντίστοιχη ελληνική μετάφραση. 
             Η ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με το διεθνές δεκαδικό σύστημα 
ταξινόμησης Dewey (DDC) και ακολουθείται η εκάστοτε τελευταία έκδοση του έργου με τις 
αντίστοιχες ελληνικές εγκεκριμένες προσθήκες και μεταφράσεις.  
             Η θεματική ευρετηρίαση βασίζεται στα εθνικά και διεθνή πρότυπα (θεματικές 
επικεφαλίδες του Κογκρέσου, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος καθώς και σε άλλους 
έγκυρους καταλόγους).  
             Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα στοιχεία καταχωρούνται με τη χρήση ειδικού 
λογισμικού για βιβλιοθήκες στον  ηλεκτρονικό κατάλογο της διαδικτυακής πλατφόρμας 
OpenAbekt (Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) που διαθέτουν οι 
βιβλιοθήκες ή οποιοδήποτε άλλο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα που επιλεγεί στο μέλλον. 
             Τέλος, το υλικό τοποθετείται στα ράφια, στο ανάλογο τμήμα κατά περιεχόμενο, κατά 
ταξινομικό αριθμό και κατά αλφαβητική σειρά ονόματος του συγγραφέα.  

http://liblivadia.wikidot.com/eol2014#toc8
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Απόσυρση / Δωρεά Υλικού 
Α. Κυριότερος στόχος της απόσυρσης υλικού είναι η διατήρηση της συλλογής ζωντανής, 
επίκαιρης, εύχρηστης και παράλληλα η βελτίωση της άνισης κατανομής του υλικού (κατά 
θεματική κατηγορία, μορφή υλικού, γλώσσα κ.λπ.). 
Κατά την απόσυρση υλικού συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο υποβάλλεται στην Επιτροπή 
της κάθε βιβλιοθήκης και στη συνέχεια το υλικό αποσύρεται από το αρμόδιο προσωπικό. 
            Η διαδικασία απόσυρσης περιλαμβάνει τρία στάδια: 

o την επιλογή του υλικού που αποσύρεται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων 
o την απαλλαγή της συλλογής από το επιλεγμένο υλικό 
o την αποθήκευσή του.  

            Αίτια της απόσυρσης υλικού αποτελούν:  
o η φυσική φθορά του υλικού  
o η παλαιότητα και έλλειψη επικαιρότητας του υλικού 
o η αντικατάσταση παραδοσιακού υλικού με νέα τεχνολογικά μέσα 
o η περιορισμένη ή και ανύπαρκτη παρούσα και πιθανή μελλοντική χρήση 
o ο αριθμός των αντιτύπων που υπάρχουν στη συλλογή 
o η ανανέωση της έκδοσής του 
o η δυνατότητα απόκτησής του μέσω διαδανεισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών 

           Το προαναφερόμενο υλικό απομακρύνεται από τα ανοιχτά ράφια ή τα βιβλιοστάσια 
ελεύθερης πρόσβασης σε άλλους βοηθητικούς ή αποθηκευτικούς χώρους της βιβλιοθήκης.  
 
Β.  Υπάρχει η δυνατότητα να παραχωρούνται βιβλία και λοιπό υλικό, με μορφή δωρεάς, σε 
μικρότερες βιβλιοθήκες (υπό σύσταση) ή σε βιβλιοθήκες συλλόγων του Δήμου Δελφών. Τα 
συγκεκριμένα αντίτυπα πρέπει να είναι πολλαπλά (άνω των 3) ή σειρές (άνω των 2). Το υλικό 
που θα δωρίζεται δύναται να είναι καταχωρημένο ή μη στο βιβλίο εισαγωγής. Μετά τη 
δωρεά θα υπάρχει και η ανάλογη σημείωση δωρεάς στον ηλεκτρονικό κατάλογος της 
βιβλιοθήκης. 
 

Διατήρηση / Αναπαραγωγή τεκμηρίων 
           Οι βιβλιοθήκες φροντίζουν προληπτικά να εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση του 
υλικού τους, με σχεδιασμό αντιμετώπισης καταστροφών, τακτική συντήρηση του 
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων τους. 
           Στην φροντίδα αυτή περιλαμβάνονται: οι κατάλληλες συνθήκες αερισμού, υγρασίας, 
φωτισμού, και αποθήκευσης του υλικού. Επιπρόσθετα αντικλεπτική προστασία εφόσον 
πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας από τυχόν παραβίαση της ασφάλειάς τους. 
            Επιδιώκεται η καλή χρήση του υλικού από τους χρήστες και το προσωπικό προβαίνει 
σε  τακτική επιθεώρηση του με την καταγραφή και αξιολόγηση τυχόν φθοράς. Χρήσιμη είναι 
και η βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού και μεθόδων συντήρησης, εφόσον είναι εφικτό.  
            Οι βιβλιοθήκες αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη φροντίδα το παλαιό και πολύτιμο υλικό 
τους και λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία του, συμπεριλαμβανομένου του 
περιορισμού του δανεισμού. 
            Η έννοια αναπαραγωγή, εμπεριέχεται και περιλαμβάνεται στη διαδικασία της 
διατήρησης του πνευματικού περιεχομένου του υλικού της βιβλιοθήκης. Η αναπαραγωγή 
πραγματοποιείται με πολλούς τρόπους (φωτοαντιγραφή, φωτογράφηση, μικρο-
φωτογράφηση, ψηφιοποίηση κλπ.) και έχει σκοπό αφενός τη διατήρηση αντιγράφου του 
τεκμηρίου από την ίδια τη βιβλιοθήκη και αφετέρου την εξυπηρέτηση των αναγκών των 
χρηστών. Σε κάθε περίπτωση η αναπαραγωγή έντυπου υλικού οφείλει να είναι νόμιμη και σε 
συμφωνία με τον Νόμο 2121/1993, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα (ΦΕΚ Α 25 1993).  
            Για τα έργα που δεν υπάγονται στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η  
αναπαραγωγή κατόπιν συνεννόησης με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 
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           Τα σπάνια τεκμήρια αναπαράγονται μόνο από την ίδια τη βιβλιοθήκη, εφάπαξ, με 
μεθόδους που αποκλείουν τη φθορά τους. Ειδικότερα απαγορεύεται  για λόγους προστασίας 
η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, 
βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το 
επιτρέπει. 
           Την πολιτική της αναπαραγωγής τεκμηρίων για την εξυπηρέτηση των χρηστών, 
καθορίζει η ίδια η βιβλιοθήκη  ανάλογα με το υλικό για το οποίο υπάρχει αίτημα 
αναπαραγωγής. Να επισημανθεί ότι ο αριθμός των σελίδων που θα αναπαραχθούν, δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται από διεθνείς συμβάσεις και τους νόμους του 
κράτους (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας»). 
           Σε περίπτωση αίτησης αναπαραγωγής σπανίου ή υλικού που ανήκει στα Αρχεία της 
βιβλιοθήκης,  παραχωρούνται αντίγραφα στον μελετητή / ερευνητή, μόνο εφόσον 
συμπληρωθεί η απαιτούμενη αίτηση αναπαραγωγής υλικού και ληφθεί έγκριση από την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε βιβλιοθήκης. Η φωτογράφηση πραγματοποιείται εντός του 
χώρου της και εφόσον διασφαλίζεται η  μη περαιτέρω φθορά του τεκμηρίου.  
 

Έκθεση τεκμηρίων / μεταφορά 
           Η βιβλιοθήκη ως μέρος των δραστηριοτήτων της μπορεί να πραγματοποιεί εκθέσεις 
των τεκμηρίων της τόσο στους χώρους της όσο και εκτός αυτών. Στη δεύτερη περίπτωση η 
απόφαση λαμβάνεται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής κάθε βιβλιοθήκης.  
           Για την έκθεση των τεκμηρίων απαιτείται: 

o να μην προσβάλλεται η καλλιτεχνική αισθητική του αντικειμένου, από τον 
    τρόπο έκθεσης ή προβολής του 
o οι προθήκες να είναι κατάλληλες και ασφαλείς 
o ο χώρος να πληροί τις κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για τη σωστή 
    διατήρησή τους, όπως κατάλληλα επίπεδα θερμοκρασίας, σχετικής 
    υγρασίας και φωτός 
o η μεταφορά  να γίνεται με δαπάνες και ευθύνη του φορέα που τα δανείζεται,  
    ο οποίος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα  
    (κατάλληλη συσκευασία κ.λπ.) που θα προστατέψουν τα τεκμήρια από 
    φθορά και καταστροφή 
o να γίνεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του υλικού  
o να φωτογραφίζεται το υλικό πριν την απομάκρυνσή του και να  
    ενημερώνεται ο κατάλογος της βιβλιοθήκης. 

Ψηφιοποίηση υλικού 

            Οι βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών τους μπορούν να πραγματοποιούν ψηφιοποίηση του υλικού τους με ιδιαίτερη 
έμφαση στο σπάνιο και αρχειακό υλικό τους.  

             Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας έχει ψηφιοποιήσει μέρος του αρχειακού υλικού της 
(αρχείο Αλ. Δελμούζου, αρχείο Βαλκανικών Πολέμων, αρχείο εγγράφων Δημογεροντίας 
Σαλώνων και ορισμένες τοπικές εφημερίδες) καθώς και βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος. 

            Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου διαθέτει ψηφιοποιημένο υλικό από τις 
εφημερίδες «Το Γαλαξίδι» και «Οιάνθη» αποσπάσματα περιοδικών και βιβλίων που 
αφορούν το Γαλαξίδι, τον Σάθα και τον Μητρόπουλο). 
            Το ψηφιοποιημένο υλικό της κάθε βιβλιοθήκης διατίθεται στο κοινό εφόσον δεν 
υπόκεινται στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ή έχει εξασφαλίσει την άδεια των 
δικαιούχων με γραπτό συμφωνητικό. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που θελήσει η κάθε 
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βιβλιοθήκη να εμπλουτίσει την συλλογή της συγκεντρώνοντας  και  εντάσσοντας σε αυτή, 
ψηφιακό υλικό τρίτων τοπικού ή άλλου ενδιαφέροντος.  
 

Εκδόσεις έργων 
             Η βιβλιοθήκη στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινού καθώς και της  προβολής της 
μπορεί να προβαίνει σε διάφορες εκδόσεις έργων. Η άδεια για έκδοση τεκμηρίων που 
ανήκουν στη βιβλιοθήκη αποτελεί θέμα που υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής και του 
Δημοτικού Συμβουλίου το οποίο ενεργεί προς όφελος της βιβλιοθήκης και πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη του την νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, την προβολή και την εν 
γένει ποιοτική παρουσίαση του εκδιδόμενου έργου. 

ΑΡΘΡΟ 3ο – ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
Τμήμα Δανεισμού  

               Οι συλλογές μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασης των 
χρηστών σε κλειστές και ανοιχτές. Η βιβλιοθήκη δανείζει τεκμήρια που προέρχονται από την 
ανοιχτή ή δανειστική συλλογή της  με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού της. Στο δανειστικό 
τμήμα συντελείται η εξυπηρέτηση των αναγνωστών και καταγράφονται τα στοιχεία των 
βιβλίων που δανείζονται. Στο τμήμα αυτό τηρούνται στοιχεία σχετικά με το δανεισμό (είδος 
δανειζόμενου βιβλίου, ελλείψεις τίτλων που ζητούνται, κρατήσεις βιβλίων, ενημέρωση 
χρηστών για την καθυστέρηση του υλικού κλπ.) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών δανεισμού της Βιβλιοθήκης. 
               Κάθε πολίτης  ο οποίος επιθυμεί να δανείζεται υλικό της Βιβλιοθήκης, θα του 
παρέχεται δωρεάν κάρτα μέλους, την οποία θα επιδεικνύει κατά το δανεισμό. Είναι απολύτως 
προσωπική και δεν παραχωρείται σε κανέναν. Μέχρι την ομοιόμορφη και έγκυρη καθιέρωσή 
της ο δανεισμός μπορεί να γίνεται με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (γονέα για τα ανήλικα 
παιδιά). Για τους μαθητές της βασικής εκπαίδευσης (μέχρι 12 ετών) η κάρτα εκδίδεται στο 
όνομα του γονέα ή κηδεμόνα. Σε περίπτωση απώλειάς της θα πρέπει ο αναγνώστης να 
πληρώσει το κόστος της αντικατάστασης. 

             Σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο δανεισμού διαμορφώνεται με βάση τα εξής: 

o  Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλοι όσοι είναι μέλη της βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας 
την κάρτα μέλους της βιβλιοθήκης.  

o Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα δανεισμού ορισμένου αριθμού τεκμηρίων και ο 
δανεισμός  διαρκεί  για 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης (ακόμα και 
τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)  για άλλες 15 ημέρες. Ο 
χρόνος δανεισμού μπορεί να παραταθεί μόνον εφόσον το/τα τεκμήρια δεν 
έχουν ζητηθεί και κρατηθεί από άλλο χρήστη. 

o Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κράτηση τεκμηρίου που είναι 
ήδη δανεισμένο σε άλλο χρήστη.  

o Οι αναγνώστες οφείλουν να επιστρέφουν τα τεκμήρια στην κατάσταση την 
οποία τα δανείστηκαν. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τεκμηρίου το 
μέλος υποχρεούται στην αντικατάστασή του με ακριβώς το ίδιο τεκμήριο ή, σε 
περίπτωση απόλυτης αδυναμίας (π.χ. εξάντλησης κυκλοφορίας του) με άλλο 
τεκμήριο που υποδεικνύει η βιβλιοθήκη. Δε γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε 
χρηματικό αντίτιμο. 

o Δεν δανείζονται: τα βιβλία με την ειδική σήμανση, το πληροφοριακό υλικό 
(εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, ΦΕΚ, δεμένα περιοδικά και 
εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες κτλ.) και οι κλειστές συλλογές της 
βιβλιοθήκης, στις οποίες έχουν πρόσβαση μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι. 

o Τεκμήρια από τις κλειστές συλλογές δίνονται μόνο για χρήση στο 
αναγνωστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του μελετητή /ερευνητή 
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προς το προσωπικό της βιβλιοθήκης.  Οι μελετητές /ερευνητές οφείλουν να 
χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή τα χειρόγραφα και να τα επιστρέφουν στον 
υπάλληλο στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβαν. 

o Η κάθε βιβλιοθήκη μπορεί να μην επιτρέπει προσωρινά τη χρήση τεκμηρίων 
που εντάσσονται στις κλειστές συλλογές της ιδιαίτερα όταν τα τεκμήρια: 
α) δεσμεύονται για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας (ανέκδοτα έργα) 
β) βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης 
γ) είναι ακατάτακτα 
 

              Τεκμήρια τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες εντάσσονται  
στις λεγόμενες ανοιχτές συλλογές, τις οποίες ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς 
περιορισμό εντός της βιβλιοθήκης ή να δανείζεται σύμφωνα με τον κανονισμό  λειτουργίας. 

Δικαιώματα και συμπεριφορά χρηστών 
o Η κάθε βιβλιοθήκη προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα των χρηστών/μελών της, 

σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
o Όλα τα εγγεγραμμένα μέλη, καθώς και οι περιστασιακοί χρήστες της 

βιβλιοθήκης, θα πρέπει να έχουν λάβει γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας της, 
τόσο κατά την εγγραφή τους στο μητρώο μελών αλλά και μετά από κάθε 
επικαιροποίησή του. 

o Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης. 
Μικρή ποσότητα τροφής και μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού επιτρέπεται με 
σύμφωνη γνώμη του προσωπικού. 

o Επιτρέπεται η χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (κινητό τηλέφωνο, 
tablet, laptop) στο χώρο της βιβλιοθήκης και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
διακριτικότητα έτσι ώστε να μην εμποδίζουν τη μελέτη. 

o Oι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το κτίριο φυλάσσεται με λειτουργία 
συναγερμού, και ότι οι εσωτερικοί χώροι της βιβλιοθήκης ελέγχονται αυστηρά 
από τους υπαλλήλους. Τα προσωπικά τους είδη οι χρήστες μπορούν να τα 
φυλάσσουν σε υποδεικνυόμενους χώρους. 

o Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται 
(δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.), με εξαίρεση στα άτομα με κινητικά 
προβλήματα όπου εξυπηρετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα. 

o Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο 
προσωπικό της βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, 
σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν δυσκολία στη χρήση των υπηρεσιών και του 
εξοπλισμού της. 

o Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους 
παρέχονται, να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μη χρησιμοποιούν 
αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην 
αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, και, γενικώς να μην 
προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει 
διατεθεί, ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για 
οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν και χρήζει προσοχής. 

o Σε περίπτωση σοβαρών φθορών ή απώλειας τεκμηρίων οφείλουν να τα 
αντικαταστήσουν. 

o Χρήστες, που, επανειλημμένα δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν 
προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του 
προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται οριστικά από τη 
βιβλιοθήκη. 
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Κυρώσεις 
           Η μη τήρηση των όρων του Κανονισμού αυτού ή η επανειλημμένη πρόκληση 
προβλημάτων στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης, συνεπάγεται την κατά περίπτωση επιβολή 
κυρώσεων όπως για παράδειγμα στέρηση του δικαιώματος δανεισμού ή απαγόρευση 
εισόδου στους χώρους της Βιβλιοθήκης. 
           Ειδικότερα ισχύουν τα εξής: 
            Η καθυστέρηση επιστροφής ή η μη αντικατάσταση φθαρμένου ή απολεσθέντος 
υλικού πέραν του ενός (1) έτους, επιφέρει αυτοδικαίως τη διαγραφή του δανειζόμενου από 
τα ενεργά μέλη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία σημειωθούν δεκαπέντε 
(15) συνολικά καθυστερημένες επιστροφές υλικού κατά τη διάρκεια της ετήσιας εγγραφής 
του μέλους.  
           Αίτηση για επανεγγραφή σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται αποδεκτή μόνο αφού 
εξεταστεί από τον αρμόδιο υπάλληλο-βιβλιοθηκονόμο και με την σύμφωνη γνώμη της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης. Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να εγείρει 
αξιώσεις αποζημίωσης για τυχόν καταστροφές σε μηχανήματα που προκλήθηκαν από βαριά 
αμέλεια και πολύ περισσότερο από σκοπιμότητα. 

Τμήμα Διαδανεισμού 
            Η κάθε βιβλιοθήκη του Δήμου Δελφών αναπτύσσει σύστημα διαδανεισμού έντυπου 
και ψηφιακού υλικού με άλλες βιβλιοθήκες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της.  
            Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού το κόστος μεταφοράς πληρώνει ο αναγνώστης 
για τον οποίο γίνεται ο διαδανεισμός και σε περίπτωση απώλειας του υλικού θα το 
αντικαταστήσει σύμφωνα με τους κανόνες διαδανεισμού της δανειζόμενης βιβλιοθήκης. 

Σε περίπτωση που κάποια βιβλιοθήκη ζητήσει να γίνει ο διαδανεισμός εγγράφως 
τότε η βιβλιοθήκη θα προβεί στη σχετική διαδικασία. 

 
Χώρος Αναγνωστηρίου 

           Το Αναγνωστήριο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της βιβλιοθήκης. Στο 
χώρο αυτό, κατά τις ώρες λειτουργίας,  το κοινό μπορεί να κάνει χρήση του υλικού της 
βιβλιοθήκης (δανειζόμενου ή όχι), είτε δικού του υλικού.  
            Η βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύσει για ορισμένο χρονικό διάστημα το χώρο του  
Αναγνωστηρίου για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων όταν αυτό κρίνεται 
αναγκαίο. 
           Τα βιβλία, περιοδικά ή άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για ανάγνωση πρέπει να 
επιστρέφεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο υπάλληλο. Δεν επιτρέπεται από τους χρήστες η 
επανατοποθέτηση των βιβλίων στα ράφια.   
           Οι χρήστες οφείλουν σε σέβονται το χώρο, να τηρούν ησυχία και να μην προκαλούν 
φθορές στα έπιπλα του Αναγνωστηρίου. Για την καταστροφή περιουσιακών στοιχείων 
(επίπλων, Η/Υ κ.α.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.  
   

Παιδικό – Εφηβικό Τμήμα 
           Ο σημαντικός ρόλος που επιτελεί το Παιδικό / Εφηβικό Τμήμα μιας βιβλιοθήκης είναι 
να επικοινωνήσει με μια ευαίσθητη κατηγορία πληθυσμού, αυτή των παιδιών, λόγω της 
σπουδαιότητας της σχέσης τους με τα βιβλία. Οφείλει να βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν 
ενεργητικοί αναγνώστες και να διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, προχωρώντας 
έτσι προς τη αυτονομία τους.  
          Ο χώρος του Παιδικού / Εφηβικού Τμήματος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος με 
χαμηλά ράφια και ωραία ζωντανά χρώματα, όμορφα διακοσμημένος, ώστε να δημιουργείται 
χαρούμενη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, όπου τα παιδιά να μπορούν να διαβάσουν και να 
δανειστούν βιβλία. Φυσικά στο χώρο αυτό επιτρέπεται και ενδείκνυται η παραμονή 
ενηλίκων εφόσον συνοδεύουν παιδιά.  
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          Η βιβλιοθήκη καλείται να αγκαλιάσει τον παιδικό αυθορμητισμό και την παιδική 
ανασφάλεια, να γίνει διέξοδος στο βαρύ φορτωμένο καθημερινό πρόγραμμά τους 
χαρίζοντάς τους ένα κόσμο βιβλίων, περιοδικών, ταινιών και μουσικής. Η ευχαρίστηση του 
μικρού αναγνώστη είναι βασικός κανόνας, ώστε να επαναλάβει την εμπειρία του 
διαβάσματος. Οι διάφορες εκδηλώσεις στο Παιδικό / Εφηβικό Τμήμα εξυπηρετούν ακριβώς 
αυτό το σκοπό.  
          Η βιβλιοθήκη υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνει εκθέσεις βιβλίων, 
καθώς επίσης και παιδαγωγικές, ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες είτε μόνη 
είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. 
 

Τμήμα Τοπικών Εφημερίδων 
          Ιδιαίτερη σημασία για τη βιβλιοθήκη είναι η συγκέντρωση και συστηματική 
επεξεργασία του τοπικού τύπου. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να συλλέξει πληροφορίες για γεγονότα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής 
του τόπου μέσα από δημοσιευμένα άρθρα από τα τέλη του 19ου αιώνα  μέχρι σήμερα. Το 
υλικό του τμήματος δεν φωτοτυπείται, μπορεί όμως ο ενδιαφερόμενος να φωτογραφήσει το 
άρθρο που επιθυμεί με τη δική του ψηφιακή μηχανή στο χώρο της βιβλιοθήκης ύστερα από 
σχετική άδεια του προσωπικού. 
 

Τμήμα Περιοδικών Εκδόσεων 
         Περιέχει περιοδικές εκδόσεις (τοπικού και μη ενδιαφέροντος) διαφόρων κατηγοριών 
όπως ιστορία, πολιτική, οικονομία, λαογραφία κλπ. 
 

Τμήμα Τοπικών Εκδόσεων 
        Περιλαμβάνει υλικό που αφορά την τοπική ιστορία, πολιτισμό, οικονομία κλπ. και που 
έχουν γραφεί από συγγραφείς του Ν. Φωκίδας και γενικότερα της Στερεάς Ελλάδας. 

 
Τμήμα Σπανίων Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού 

       Αποτελείται από μια αξιόλογη συλλογή σπάνιων βιβλίων, εγγράφων και κάθε είδους 
υλικού, τοποθετημένων σε ειδικές προθήκες τα οποία δε δανείζονται και δε φωτοτυπούνται. 
       Τα βιβλία της συλλογής αυτής, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει  κάθε αναγνώστης / 
ερευνητής  σε περιπτώσεις  έρευνας / μελέτης και εργασιών. Υποβάλει το αίτημά του 
εγγράφως προς τη βιβλιοθήκη εφόσον δεν εμπίπτει στη νομοθεσία για τα πνευματικά 
δικαιώματα.  
       Το αρχειακό υλικό κάθε βιβλιοθήκης που υπήρχε από την αρχή της λειτουργίας της ή 
δωρίστηκε / αποκτήθηκε στη συνέχεια, ακολουθεί κατά περίπτωση τους τυχόν όρους της 
πράξης δωρεάς του κάθε δωρητή ή τον κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 
 

Χώρος Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
       Οι κοινόχρηστοι υπολογιστές αποτελούν μέρος του Τμήματος Δανεισμού και η χρήση 
τους υπάγεται στους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης. 
Όλοι οι χρήστες είτε είναι εγγεγραμμένοι/ες σαν μέλη της βιβλιοθήκης είτε όχι, έχουν 
πρόσβαση στους κοινόχρηστους επιτραπέζιους υπολογιστές.  
       Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα το ασύρματο δίκτυο (WI-FI) που παρέχεται 
σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης και να συνδέονται δωρεάν με τις προσωπικές τους 
συσκευές (φορητούς υπολογιστές, tablets, κινητά τηλέφωνα). 
       Κατά τη χρήση του υπολογιστή απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στον 
εξοπλισμό ή και το λογισμικό του, καθώς και η αποθήκευση προσωπικών αρχείων στους 
υπολογιστές του συγκεκριμένου τμήματος. Μετά την απομάκρυνση του χρήστη το 
προσωπικό θα διαγράφει τα αποθηκευμένα αρχεία.  
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       Ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή για δύο (2) ώρες αλλά μπορεί 
να προβεί σε ανανέωση χρόνου εφόσον δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση.  
Παιδιά κάτω των 12 (δώδεκα) ετών μπορούν να κάνουν χρήση των Η/Υ μόνο αν συνοδεύονται 
και εποπτεύονται από τον γονέα ή τον κηδεμόνα, οι οποίοι είναι πάντοτε υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της δραστηριότητας των παιδιών τους. 
 

Τμήμα Συλλογών Σπανίων Βιβλίων, Αρχείων και Ειδικές Συλλογές 
       Κάθε Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Δελφών δύναται να έχει στην κατοχή της  Ειδικές 
Συλλογές αποτελούμενες από αρχειακό υλικό ή και δωρεές βιβλίων, που υπόκεινται σε 
διαφορετικό καθεστώς εξαιτίας των όρων της δωρεάς του εκάστοτε δωρητή.   
       Οι ειδικές συλλογές δωρητών που υπάρχουν μέχρι σήμερα ανά Δημοτική Ενότητα του Δ. 
Δελφών είναι: 

Δημοτική Ενότητα Άμφισσας 
o Δωρεά «Βασιλείου Λαχανά και Καλλιόπης Γιοτσαλίτου-Λαχανά», μη δανειστική, 

αποτελούμενη από 16.063 τόμους βιβλίων, περιοδικών και το προσωπικό αρχείο 
του δωρητή.  

o Αρχείο Αλέξανδρου Δελμούζου, αποτελούμενο από πρωτότυπες χειρόγραφες 
επιστολές, βιβλία, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες και ιχνογραφίες. 

o Αρχείο Κωνσταντίνου  Κόντου, αποτελούμενο από χειρόγραφα και βιβλία. 
o Αρχείο Κωνσταντίνου Σάθα, αποτελούμενο από πρωτότυπες χειρόγραφες 

επιστολές, φωτογραφίες και δημοσιεύσεις. 
o Αρχείο Δημητρίου Τσιπούρα, αποτελούμενο από πρωτότυπες χειρόγραφες 

επιστολές, αρχιτεκτονικά σχέδια και προσωπικές δημοσιεύσεις. 
o Αρχείο εγγράφων Δημογεροντίας Σαλώνων, αποτελούμενο από πρωτότυπες 

χειρόγραφες επιστολές. 
o Αρχείο Βαλκανικών Πολέμων, αποτελούμενο από μητρώα και διοικητικά 

έγγραφα Φωκέων  αγωνιστών. 
o Αρχείο Τοπικών και άλλων Εφημερίδων 
o Τμήμα Σπανίων Βιβλίων, αποτελούμενο από ελληνικές και ξένες εκδόσεις. 
o Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου – Ανεξάρτητο Παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Άμφισσας, μη δανειστική, ειδική βιβλιοθήκη που λειτουργεί σε ξεχωριστό κτίριο. 
Η συλλογή σύμφωνα με το συμβόλαιο δωρεάς αποτελείται από 11.000 τόμους, 
περιοδικά, εφημερίδες (τοπικού και μη ενδιαφέροντος) και ανανεώνεται. 

Δημοτική Ενότητα Ιτέας 
o Συλλογή Ευθυμίου Σταθόπουλου, μη δανειστική και σύμφωνα με τη επιθυμία 

του δωρητή, αποτελείται από 6.567 τόμους βιβλίων και  1157 τετράδια 
αριθμημένα από τον ίδιο το δωρητή με διάφορα θέματα προσωπικής έρευνας 
και μελέτης, που αναγράφονται στο εξώφυλλο του καθενός. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

           Από τις υπάρχουσες συλλογές των βιβλιοθηκών του Δήμου Δελφών ηλεκτρονικό 
κατάλογο διαθέτουν μέχρι στιγμής, η Βιβλιοθήκη Γιώργου  Γάτου, η Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Άμφισσας, η συλλογή Βασιλείου Λαχανά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας και η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στη διαδικτυακή πλατφόρμα του 
openABEKT στα παρακάτω link : 

Για τη Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου: http://librarygatou.openabekt.gr/ 

Για τη Βιβλιοθήκη Άμφισσας: https://amfissalib.openabekt.gr/  

http://librarygatou.openabekt.gr/
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Για τη συλλογή του  Βασιλείου Λαχανά: http://amfissalib.openabekt.gr/ 

Για τη Βιβλιοθήκη Ιτέας:  https://dimlibitea.openabekt.gr/ 

 

        Οι  υπόλοιπες βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών δε διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάλογο 
μέχρι στιγμής αλλά προγράμματα  καταχώρησης και αναζήτησης δεδομένων σε μορφή 
Excel ή Access, προσβάσιμα μόνο από το προσωπικό των βιβλιοθηκών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο- ΧΩΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
        Οι  Δημοτικές  Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών στεγάζονται σε χώρους των Δημοτικών 
Ενοτήτων είτε ιδιόκτητους είτε ενοικιαζόμενους. Δύναται να στεγαστούν  σε άλλο χώρο αν 
παραστεί ανάγκη και κρίνει απαραίτητο το Δ.Σ. του Δήμου Δελφών.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 

        Η προσφορά εθελοντικής εργασίας είναι αποδεκτή και κατευθύνεται από τους 
αρμόδιους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης. Η παραπάνω εργασία γίνεται με την  επίβλεψη του 
προϊσταμένου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού του Δήμου Δελφών και αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

Σχολικές Βιβλιοθήκες 
            Η βιβλιοθήκη προκειμένου να εξυπηρετήσει εκπαιδευτικούς και μαθητές της σχολικής 
κοινότητας της περιοχής της, επιδιώκει ενεργά τη συνεργασία με τα αντίστοιχα σχολεία και 
τις σχολικές βιβλιοθήκες τους. Στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η εξασφάλιση πρόσβασης 
της σχολικής κοινότητας στο υλικό που διαθέτει η βιβλιοθήκη. 
 
            Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη επιδιώκει:  

o τη συνεργασία με τις σχολικές βιβλιοθήκες για την ευρύτερη υποστήριξη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας  μέσω του διαθέσιμου υλικού της 

o την ηλεκτρονική πρόσβαση στους καταλόγους της βιβλιοθήκης και τη 
μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του υλικού που διαθέτει για χρήση από μαθητές 
και εκπαιδευτικούς 

o την ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά κείμενα που 
διαθέτει η βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών μετά τη σύναψη 
σχετικών συμφωνιών 

o την κάλυψη αναγκών των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης 
καθώς και την υποστήριξη ευρύτερων σχολικών δραστηριοτήτων 

o την εν γένει συνεργασία, η οποία εναρμονίζεται με τους στόχους, τόσο της 
Δημοτικών Βιβλιοθηκών όσο και των Σχολικών Βιβλιοθηκών. 
 

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες 

http://amfissalib.openabekt.gr/
https://dimlibitea.openabekt.gr/
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          Η βιβλιοθήκη προκειμένου να εξυπηρετήσει το κοινό της επιδιώκει ενεργά τη 
συνεργασία με ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες, με στόχο την πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό, 
που δε διαθέτει.  
          Συγκεκριμένα, επιδιώκει: 
o την ηλεκτρονική πρόσβαση στους καταλόγους των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και τη 

σύναψη συμφωνιών για διαδανεισμό τεκμηρίων 
o την ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικά κείμενα για την 

εξυπηρέτηση του κοινού μετά τη σύναψη σχετικών συμφωνιών 
 

Άλλοι φορείς 
            Η βιβλιοθήκη συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες και συναφείς πολιτιστικούς-
μορφωτικούς φορείς οργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για την 
προώθηση των σκοπών της. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

            Η βιβλιοθήκη παρέχει ισότιμα υπηρεσίες σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον 
καταβάλλει προσπάθειες ώστε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της προκειμένου να 
καλύπτει τι ειδικές ομάδες του πληθυσμού που υστερούν λόγω αναπηριών.   
 
     Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 
o Υπηρεσίες σε άτομα με προβλήματα όρασης. Οι υπηρεσίες αυτές δίνονται συντονισμένα 

από συγκεκριμένες βιβλιοθήκες και σε συνεργασία με άλλους φορείς της πολιτείας και 
της ευρύτερης κοινότητας και ιδιαίτερα με τις αντίστοιχες βιβλιοθήκες τυφλών 

o Εξασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις βιβλιοθήκες για τα άτομα με σωματικές αναπηρίες 
o Υπηρεσίες των κινητών βιβλιοθηκών, εφόσον υπάρχουν, σε: κέντρα υγείας, κέντρα 

περίθαλψης και κατοικίες ατόμων με ειδικές ανάγκες 
o Συνεργασία με φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες στις ειδικές αυτές ομάδες πληθυσμού 

και οργάνωση ενημερωτικών ή άλλων εκδηλώσεων στους χώρους της Βιβλιοθήκης 
o Εμπλουτισμό των Συλλόγων των βιβλιοθηκών για την εξυπηρέτηση των ατόμων που έχουν 

τη φροντίδα των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
o Διασφάλιση του υλικού τους από την οποιαδήποτε ένταξη προσβλητικού περιεχομένου 

προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
o Συνειδητή ενίσχυση του υλικού που προωθεί την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες 

στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
o Ταχυδρομική αποστολή ή ανάθεση σε εθελοντές του ζητούμενου υλικού σε άτομα που 

δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν να επισκεφθούν 
τη βιβλιοθήκη. 

     Ειδικότερα για τα άτομα με προβλήματα όρασης οι βιβλιοθήκες προωθούν την 
εξασφάλιση ψηφιακού υλικού, το οποίο με την εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει την 
πρόσβαση  στους τυφλούς αναγνώστες. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο– ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
      Η βιβλιοθήκη λαμβάνει ενεργά μέρος σε πολιτιστικές δραστηριότητες  με βάση τον άξονα 
της ενίσχυσης του έργου της, δηλαδή τη διαχείριση της γνώσης και την προώθηση της 
ανάγνωσης.  
      Η βιβλιοθήκη, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της και συμμετέχοντας ενεργά στα 
πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής της, διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις όπως 
παρουσιάσεις βιβλίων, λέσχες ανάγνωσης, ομιλίες, συναυλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα, 
συνέδρια, λογοτεχνικά σεμινάρια, μαθήματα κλασικής παιδείας, προβολή ταινιών, εκθέσεις 
και άλλες ενδιαφέρουσες δράσεις, προκειμένου να προωθήσει τη γνώση, να αναδείξει και 
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να προβάλλει την τοπική πνευματική και πολιτισμική παράδοση, είτε μόνη, είτε σε 
συνεργασία με άλλους φορείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο– ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

 
Αρμοδιότητες Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

      Η Γνωμοδοτική Επιτροπή κάθε βιβλιοθήκης συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 70 του 
Ν. 3852/2010, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 και με το άρθρο 11 
του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. Έχει ρόλο 
εισηγητικό σε όλα τα θέματα που αφορούν τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών, 
συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου και διατυπώνει  προτάσεις για την καλύτερη 
λειτουργία του σημαντικού αυτού πνευματικού θεσμού. 

 
Όργανα – Διοίκηση – Θητεία 

     Οι Δημοτικές Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών διοικούνται  από  Γνωμοδοτικές Επιτροπές 
που κάθε μία αποτελείται  από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωματικούς 
τους, ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών. 
     Πρόεδρος εκάστης Επιτροπής  είναι ο εκάστοτε Τοπικός Αντιδήμαρχος ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
     Μέλη των Επιτροπών  είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Δημότες ή κάτοικοι  που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι πρέπει να έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική 
δράση και ειδικές γνώσεις ανάλογες με τους σκοπούς της βιβλιοθήκης. 
 
       Η θητεία των οργάνων των Επιτροπών είναι 4ετής, ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 
       Κάθε Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της, μετά την απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, «περί ορισμού της», εκλέγει μεταξύ των μελών της, τον Αντιπρόεδρό της, ο 
οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Το 
αξίωμα των μελών των Επιτροπών  είναι τιμητικό και άμισθο. 
      Τέλος, να σημειωθεί ότι στη Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου – Ανεξάρτητο Παράρτημα 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας, σύμφωνα με το συμβόλαιο δωρεάς, έχει οριστεί Επιτροπή 
Μέριμνας η οποία υφίσταται και εκτελεί τα καθήκοντά της.  

Σύγκληση – Λειτουργία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
       Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Δελφών 
συνεδριάζουν τακτικά, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου τους, στην οποία 
αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής βιβλιοθήκης και επιδίδεται στα μέλη της 
Επιτροπής, με αποδεικτικό επιδόσεως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα που 
ορίζεται η συνεδρίαση. Στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ημερών, δεν συμπεριλαμβάνεται 
η ημέρα επίδοσης της πρόσκλησης και η ημέρα συνεδρίασης της Επιτροπής. 
       Οι Επιτροπές μπορεί να συνεδριάζουν έκτακτα, όταν απαιτηθεί και σε κατεπείγουσες 
περιπτώσεις θεμάτων σύγκλησης των Επιτροπών, η πρόσκληση των μελών μπορεί να 
επιδοθεί και την ίδια ημέρα. 

 
Εκτός έδρας μετακίνηση 

      Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , είναι δυνατή η καταβολή εξόδων κίνησης και 
ημερήσιας αποζημίωσης, στους  υπαλλήλους, εθελοντές (μετά από έγκριση-νόμιμη 
διαδικασία) και  σε μέλη των γνωμοδοτικών επιτροπών, για μετακινήσεις στο εσωτερικό και 
στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους.  
Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης για τα έξοδα μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
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ΑΡΘΡΟ 11ο– ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
       Το προσωπικό κάθε βιβλιοθήκης είναι υποχρεωμένο να εξυπηρετεί και να βοηθά τους 
χρήστες στην αναζήτηση και τον εντοπισμό τεκμηρίων. Επίσης, προβαίνει στην παροχή 
πληροφοριών που του ζητούνται από τους χρήστες χρησιμοποιώντας το υλικό της 
βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες. Αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τη  
βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού δηλαδή καταλογογραφεί, ταξινομεί και 
ευρετηριάζει θεματικά το υλικό της συλλογής της βιβλιοθήκης.  
        Επίσης, παρέχει πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και δημιουργεί προϋποθέσεις 
για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών. Συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει. Επομένως, οι βιβλιοθήκες 
«ενισχύουν» τη συμμετοχή των εργαζομένων τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια ώστε να 
παρακολουθούν τις εξελίξεις του κλάδου τους. 
       Το προσωπικό της βιβλιοθήκης ενθαρρύνει την προσέλευση των μαθητών στους χώρους 
της και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων του Δήμου σε περίπτωση που 
αυτοί θελήσουν να αναθέσουν εργασίες στους μαθητές τους.  
       Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς οι βιβλιοθηκονόμοι 
αναλαμβάνουν την ξενάγηση ομάδων χρηστών στους χώρους της βιβλιοθήκης και την 
εκπαίδευσή τους στη σωστή χρήση της. Ξεναγήσεις ή προγράμματα εκπαίδευσης, είναι 
δυνατό να πραγματοποιούνται και προς όφελος άλλων ομάδων μετά από συνεννόηση με το 
προσωπικό και τους υπεύθυνους της κάθε βιβλιοθήκης. 
      Τέλος, η βιβλιοθήκη οργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης (στο πλαίσιο της δια βίου 
εκπαίδευσης) για ομάδες ή μεμονωμένους χρήστες της βιβλιοθήκης, ενθαρρύνοντας τους 
στην αναζήτηση πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

ΑΡΘΡΟ 12ο - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
       Οι αναγνώστες μπορούν να επικοινωνούν με τις Βιβλιοθήκες του Δήμου Δελφών με τους 
παρακάτω τρόπους:  
Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας 
Email: dbamfiss@gmail.com, Τηλέφωνο: 22650 28408, Δ/νση: Πλατεία Ησαΐα 1 (Πνευματικό 
Κέντρο Άμφισσας) 
URL: https://dbamfis.blogspot.com/ 
Ωράριο Λειτουργίας:  
Χειμερινό: 16 Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου, Δευτέρα έως Παρασκευή  08.00 - 20.00 
Θερινό: 1 Ιούλιου – 15 Σεπτεμβρίου,  Δευτέρα έως Παρασκευή  08.00 - 16.00 
Παράρτημα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας - Βιβλιοθήκη Γιώργου Γάτου 
Email: library_gatou@delphi.gov.gr Τηλέφωνο: 22650 79094 ,Δ/νση: Σταλλού 6 
URL: https://dbamfis.blogspot.com/  
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή  07.00 - 15.00 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ιτέας 
Email: paidiko.tmima.dvi@gmail.com, Τηλέφωνο: 22653 51117,Δ/νση: Ηλία Τρίγκα 47  
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή  07.00 - 15.00 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου 
Email: biblgala@otenet.gr,Τηλέφωνο: 22650 41370,Δ/νση: Κων. Σάθα 4 
Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή  07.30 - 15.30 (εκτός Τρίτης) 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελλίων                                                                                                                                                                         
Τηλέφωνο: 22650 91779, Δ/νση: Καστέλλια Φωκίδας 
Email: de.gravias@delphi.gov.gr 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δεσφίνας                                                                                                                                                                                              
Τηλέφωνο: 2265351400,Δ/νση: Δεσφίνα Φωκίδας 
Email: de.desfinas@delphi.gov.gr 
 Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου 
Τηλέφωνο: 2265351400,Δ/νση: Πολύδροσο Φωκίδας 

http://liblivadia.wikidot.com/eol2014#toc10
mailto:dbamfiss@gmail.com
https://dbamfis.blogspot.com/
mailto:library_gatou@delphi.gov.gr
https://dbamfis.blogspot.com/
mailto:paidiko.tmima.dvi@gmail.com
mailto:biblgala@otenet.gr


 

104 

 

  

Email: de.parnassou@delphi.gov.gr 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Επταλόφου  
Τηλέφωνο: 2234061327,Δ/νση: Επτάλοφο Φωκίδας 
Email: de.parnassou@delphi.gov.gr 
Το ωράριο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε βιβλιοθήκης του Δήμου 
Δελφών με απόφαση του αρμοδίου Αντιδημάρχου της Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο- ΒΙΒΛΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ 
Κάθε βιβλίο που αποκτάται από τη βιβλιοθήκη και υπάρχει σε πολλαπλά αντίτυπα  
τοποθετείται ταξινομημένο σε καθορισμένη θέση στα ράφια σε ένα ή δύο, το πολύ, αντίτυπα. 
Τα  υπόλοιπα αντίτυπα αφού ταξινομηθούν τοποθετούνται σε χώρο ο οποίος 
χρησιμοποιείται ως βιβλίο-αποθήκη. Στον ίδιο χώρο φυλάσσονται και κάθε είδους 
αντικείμενα που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της βιβλιοθήκης.  
 

ΑΡΘΡΟ 14ο - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή, ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου . 
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την νόμιμη κύρωση αυτού από το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών και ισχύει ως την τροποποίησή του ή ανάκλησή 
του. 
……………………………………………………………………………………… 
 

Η  Επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και έχοντας υπόψη: 

1.  Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.10.2010). 
2.  Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από    το άρθρο 77 
του Ν.4555/2018. 
3. Την μέσω τηλεφωνικής και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των μελών προς τον 
Πρόεδρο 
και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει, ως έχει, τον ανωτέρω Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών 

Βιβλιοθηκών Δήμου Δελφών. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  44/24.10.2022 
 
 Στην παρούσα  απόφαση ο κ. Α.Αγγελόπουλος ψήφισε «ΠΑΡΟΝ». (παρ. 10 άρθρο 
75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).)  
…………………………………………………………………………… 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Γ.ΑΓΑΠΗΤΟΣ 
                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
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17. 

Γνωμοδότηση περί καταστροφής αντικειμένων καμίας αξίας στους Παιδικούς Σταθμούς 

εισάγεται από την Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών 

(άρθρο 199 §6 του Ν. 3463/2006).  

(Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 

«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» 
                 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

                      -ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- 

  Θήβα, 24 Οκτωβρίου 2022 
Αριθ. Πρωτ.:-2425-  

Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου  Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
1. κ. Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΕΥΔ/ΕΠ- 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα 
Τηλέφωνα:  22620-23863  
E-mail: info@fodsaste.gr 
Site: www.fodsaste.gr 
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κ. Ν. Μαμαλούγκα 
2.  κ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ  
κ. Γ. Ζερβό 

Κοινοποίηση: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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18. 
Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Στ. Ελλάδας. 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).   
 
 

 

 
Θέμα: Σχετικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των πράξεων με mis 
5069531, 5069532 & 5124316  
Σχετ.:  
1. Η Πρόσκληση με κωδικό 14.6i.27.8.1.3 (α/α ΟΠΣ 3352) και τίτλο: «Υλοποίηση ώριμων 

έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» στον Άξονα Προτεραιότητας 14 
του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ όπως τροποποιήθηκε και ειδικότερα την παρ. 4.5, εδάφιο 3, σημείο (ii) 
του Κεφαλαίου (Επιλεξιμότητα), βάσει της οποίας: 
3) «…Για να τύχουν χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης: 
(ii) Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στις προς χρηματοδότηση πράξεις, και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. 1958/2012 όπως ισχύει, οφείλουν είτε να 
διαθέτουν τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις κατά την 
υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, ή στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να έχει υποβληθεί η ανάλογη αίτηση στις αρμόδιες 
Υπηρεσίες είτε να διαθέτουν βεβαίωση χωροθέτησης, Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και υποβεβλημένο φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή…» 
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Πρόσκλησης και με δεδομένο ότι παρατηρείται 

σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης των 
πράξεων που έχει υποβάλλει ο Φορέας για τα έργα Ά χρηματοδοτικής προτεραιότητας, 
θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 
A. Σε ό, τι αφορά την Πράξη με mis 5069531: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ 

«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.» 
                 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 134032417000 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

                      -ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ- 

  Θήβα, 24 Οκτωβρίου 2022 
Αριθ. Πρωτ.:-2425-  

Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου  Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
3. κ. Αναπληρωτή Προϊστάμενο ΕΥΔ/ΕΠ- 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ  
κ. Ν. Μαμαλούγκα 

4.  κ. Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ  
κ. Γ. Ζερβό 

Κοινοποίηση: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα 
Τηλέφωνα:  22620-23863  
E-mail: info@fodsaste.gr 
Site: www.fodsaste.gr 
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 Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 30/12/2020 συνολικού 
προϋπολογισμού 49.252.173,00  € (σχετ. ΤΔΠ με ID 108517 με συνημμένα έγγραφα-
δικαιολογητικά). 

 Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 1437/05-02-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 
395/08-02-2021) έγγραφό σας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για 
την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.  

 Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης 
χρηματοδότησης με τα με αρ. πρωτ. 845/18-03-2021 και 1078/06-04-2021 έγγραφα του 
φορέα. Το σύνολο της πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.358.066,72 ευρώ. 

 Ακολούθησε ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Φορέα: 
o Στις 17-05-2021 αναφορικά με τη χρήση της Μ.Ε.Α. και για τη διαλογή ανακυκλώσιμων 

αποβλήτων συσκευασίας (μπλε κάδος) και ότι θα πρέπει να συνταχθεί πρόταση για 
διαχωρισμό του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης προκειμένου να γίνει τεχνική 
συνάντηση με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) για το εν λόγω θέμα. 

o Την 01η-09-2021 όπου δόθηκαν σχετικές κατευθύνσεις για την υποβολή πρότασης 
μεθοδολογίας διαχωρισμού του σχετιζόμενου κόστους επένδυσης [ο διαχωρισμός θα 
πρέπει να τεθεί pro rata βάσει χρόνου λειτουργίας ή δυναμικότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υποδομές που αφορούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα διαλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. τάφρος υποδοχής) αλλά και το σύνολο της 
επηρεαζόμενης γραμμής επεξεργασίας κ.ο.κ.)] προκειμένου να επικαιροποιηθεί  το 
χρηματοδοτικό σχήμα της πράξης σε θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των 
Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και του Κανονισμού 651/14 
(ΓΑΚ) (χρήση Μ.Ε.Α. και ως Κ.Δ.Α.Υ.) και να γίνει το συντομότερο δυνατόν τεχνική 
συνεργασία με την ΕΥΚΕ για το εν λόγω θέμα. 

 Ο φορέας με το με α.π. 2909/15-10-2021 έγγραφό του υπέβαλε φάκελο με πρόσθετα 
επικαιροποιημένα στοιχεία [έκθεση τεκμηρίωσης ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για την παρεχόμενη 
ΥΓΟΣ, Χ/Ο ανάλυση για τα τμήματα της επένδυσης που εξετάζονται σύμφωνα με το 
θεσμικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και σχετική έκθεση]. 

 Έκτοτε, δεν υπάρχει έγγραφη ανταπόκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την 
εξέλιξη της αίτησης χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης ή προώθηση των εκθέσεων 
στην ΕΥΚΕ για τη διατύπωση γνώμης. 

 
Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (ΟΕΔΑ Χαλκίδας) συνοπτικά 
καταγράφονται τα εξής για την πλήρη ενημέρωσή σας σε συνέχεια και μεταξύ μας 
επικοινωνιών για το θέμα της Α.Ε.Π.Ο. του έργου: 
 

 Στις 15/12/2020 εκδόθηκε η Α.Ε.Π.Ο. του έργου (πρωτότυπη έκδοση) (σχετ. ΑΔΑ: 
Ψ181ΟΡ10-5Μ0). 

 Στις 02-03-2021 εκδόθηκε η με Α.Π. οικ. 239414/15-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ181ΟΡ10-5Μ0-Ορθή 
Επανάληψη 02-03-2021 ως προς την ποσότητα του υπολείμματος της Μ.Ε.Α. που θα 
διατίθεται στον Χ.Υ.Τ.Υ. & τους κωδ. ΕΚΑ του Πίνακα 2) Απόφαση του Αναπληρωτή Γεν. 
Δ/ντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί «Έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) και 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Χαλκίδας» στη θέση "ΠΕΙ ΔΟΚΟΥ" του 
Δήμου Χαλκιδέων Π.Ε. Ευβοίας». Σημειώνεται ότι στην εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. του έργου 
αφαιρέθηκαν τα απόβλητα συσκευασιών με κωδικό ΕΚΑ 15 ως εισερχόμενο ρεύμα για τη 
διαχείρισή τους στη σχεδιαζόμενη Μ.Ε.Α. παρά το με αριθ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/14944/329/02-03-2021 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 668/02-03-2021) 
έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Διαλογή 
ανακυκλώσιμων υλικών χωριστά συλλεγέντων σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 
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(Μ.Ε.Α)» σε απάντηση σχετικού εγγράφου μας (με κοινοποίηση & στην εμπλεκόμενη 
αδειοδοτούσα αρχή). 

 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα προτάθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. η λύση της υποβολής φακέλου τροποποίησης της 
Α.Ε.Π.Ο. του έργου βάσει του άρθ. 6 (Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) στην αρμόδια πλέον αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) λόγω 
αλλαγής νομοθετικού πλαισίου [σχετ. η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ Β’ 
4656) Υ.Α.] στην περιβαλλοντική κατάταξη του έργου (Α1), προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί άμεσα και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο η ολοκλήρωση της τροποποίησης 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

 Στις 30-09-2021, υποβλήθηκε το με αρ. πρωτ. 2757/30-09-2021 έγγραφό μας προς την 
αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.)  με  συνημμένο φάκελο για την 
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος, βάσει της παρ. 2 του άρθ. 6 του ν. 
4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209). 

 Στις 30-11-2021, λήφθηκε το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94133/6100/30-11-2021 (Α.Π. εισ. 
Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 3293/30-11-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ., με το οποίο επιστράφηκε ο υποβληθείς φάκελος για την 
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου του θέματος και ζητήθηκε υποβολή πλήρους νέας 
Μ.Π.Ε. για το σύνολο του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 3 του ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 209). 

 Στις 06-06-2022 (αριθμός αναφοράς αίτησης 1326) αναρτήθηκε φάκελος Μ.Π.Ε. για την 
τροποποίηση της Α.Ε.Π.Ο. του έργου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.) 
με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1907131427. 

 Στις 15-06-2022 με το με αριθ. πρωτ.: 1302/15-06-2022 έγγραφό μας κατατέθηκε στην 
ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. ο έντυπος φάκελος Μ.Π.Ε. και τα σχέδια τεκμηρίωσης του έργου, το οποίο 
σας επισυνάπτεται. 

 Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.EΝ.)  ολοκλήρωσε τον έλεγχο της τυπικής 
πληρότητας του φακέλου της Μ.Π.Ε. του εξεταζόμενου έργου με το με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81382/5529/04-08-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1769/08-08-
2022) έγγραφό της, το οποίο σας επισυνάπτεται. 

 Ο φάκελος της Μ.Π.Ε. διαβιβάστηκε από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 
(ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) προς τις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς 
Ελλάδας, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού/Τμήμα Περιβάλλοντος & 
Υδροοικονομίας Π.Ε. Ευβοίας & Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων/ΥΠΕΝ) για τη λήψη των 
απαραίτητων γνωμοδοτήσεων με το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88871/6062/02-09-2022 
(αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 1969/05-09-2022) έγγραφό της, το οποίο σας 
επισυνάπτεται. 

 Από την πλατφόρμα του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (Η.Π.Μ.) ορίστηκε ως 
ημερομηνία λήξης της διαβούλευσης και γνωμοδότησης των αρμόδιων Υπηρεσιών η 
07η/11/2022. Σημειώνεται ότι έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/89026/1541/14-09-
2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 2058/15-09-2022) θετική γνωμοδότηση της 
Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ., η οποία σας επισυνάπτεται. 
 

 
B. Σε ό, τι αφορά την Πράξη με mis 5069532: 

 Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 06/07/2021 συνολικού 
προϋπολογισμού 49.717.994,41 € (σχετ. ΤΔΠ με ID 108518  με συνημμένα έγγραφα-
δικαιολογητικά). 

 Με το με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4426/29-04-2022 (Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 
938/29-04-2022) έγγραφό σας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για 
την περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησης.  
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 Υποβλήθηκαν συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα στοιχεία της πρότασης 
χρηματοδότησης με το με αρ. πρωτ. 1555/15-07-2022 έγγραφο του φορέα. Το σύνολο της 
πράξης διαμορφώθηκε στο ποσό των 49.863.516,43 €. Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ 
άλλων αναφέρεται ότι: 
o «Έχει υποβληθεί φάκελος νέας Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση της εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. (ΑΔΑ: 

96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ) της Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας από τον φορέα του έργου στην αρμόδια 
περιβαλλοντική Αρχή (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ) και αναμένεται η ολοκλήρωση της τροποποίησης 
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την έκδοση της σχετικής Απόφασης στην οποία, 
μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνεται και το ρεύμα των χωριστά συλλεγέντων 
ανακυκλώσιμων αποβλήτων στην είσοδο της εξεταζόμενης Μ.Ε.Α.. Προς τεκμηρίωση 
των ανωτέρω, στον επισυναπτόμενο φάκελο περιλαμβάνεται πλήρης φάκελος με την 
εξέλιξη της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εν θέματι έργου [π.χ. 
φάκελος νέας Μ.Π.Ε., επικαιροποιημένο αναθεωρημένο τεύχος Μ.Π.Ε. σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/114967/2329/18-03-2022 (Α.Π. εισ. 
Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 630/18-03-2022) θετικής γνωμοδότησης υπό όρους της Δ/νσης 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ., γνωμοδοτήσεις λοιπών αρμόδιων 
Υπηρεσιών κ.ο.κ.]. 

o «….Σχετικά με την πρόοδο των ενεργειών για την απαλλοτρίωση της απαιτούμενης 
έκτασης σε συνέχεια της με αριθ. 47/2020 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ Δ’829) «Υπαγωγή στην παρ. 1 
του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης στα αρμόδια όργανα για την κήρυξη 
απαλλοτριώσεων»….επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση οι ενέργειες για την κήρυξη 
της απαλλοτρίωσης των απαιτούμενων εκτάσεων για την υλοποίηση του υποέργου 1 
της εν λόγω πράξης, θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας 
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, όπως προβλέπεται και 
στην κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων έργων.  
Σημειώνεται ότι σχετικός ειδικός όρος «Πριν το πρακτικό κατακύρωσης του 
αναδόχου του υποέργου 1, ο δικαιούχος υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει την 
ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων» έχει προβλεφθεί στην Απόφαση ένταξης της 
πράξης με mis 5063436 (ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, σχετ. ΑΔΑ: 9ΙΗ846ΜΤΛΡ-206). 

 Έκτοτε, δεν υπάρχει έγγραφη ανταπόκριση από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την 
εξέλιξη της αίτησης χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης ή προώθηση των εκθέσεων 
στην ΕΥΚΕ για τη διατύπωση γνώμης.  

 
Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (ΟΕΔΑ Λαμίας) συνοπτικά 
αναφέρονται τα εξής για την πλήρη ενημέρωσή σας: 
 

 Στην εκδοθείσα Α.Ε.Π.Ο. του έργου και σε πλήρη αντίθεση με τα περιγραφόμενα στην 
αρχικά εκπονηθείσα Μ.Π.Ε. και με το με αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/14944/329/02-03-2021 
(Α.Π. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε.: 668/02-03-2021) έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. με θέμα «Διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών χωριστά συλλεγέντων 
σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (Μ.Ε.Α)», σύμφωνα με το οποίο διευκρινίστηκε 
ρητά ότι η διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών εντός Μ.Ε.Α. δεν αντίκειται στο νέο Ε.Σ.Δ.Α. 
(Π.Υ.Σ. 39/2020, ΦΕΚ Α΄185), ενσωματώθηκαν αβάσιμοι και ατεκμηρίωτοι περιοριστικοί 
όροι, αντίθετοι στα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 Μετά την έκδοση της προαναφερθείσας Α.Ε.Π.Ο. λήφθηκε η με αριθ. 59/22-04-2021 
ομόφωνη Απόφαση του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με θέμα «Λήψη 
απόφασης περί άσκησης προσφυγής κατά της με αρ. πρωτ. 75340/15-04-2021 (ΑΔΑ: 
96ΗΕΟΡ10-ΖΣΡ) Απόφασης του Αναπληρωτή Γεν. Δ/ντή Χωρ. & Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Μονάδα 
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Επεξεργασίας Απορριμμάτων (M.E.A.) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 
(X.Y.T.Y.) Λαμίας» στη θέση «Νευρόπολη» του Δήμου Λαμιέων Π.Ε. Φθιώτιδας». 

 Στις 10-05-2021 κατατέθηκε Προσφυγή του φορέα κατά της εκδοθείσας Α.Ε.Π.Ο. του 
έργου του θέματος ενώπιον του κ. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ Α΄ 97) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α’ 107)]. 

 Ο Γ.Γ.Σ.Δ.Α. του Υ.Π.ΕΝ. μας ενημέρωσε ότι δε θα εξεταστεί η ιεραρχική προσφυγή και 
μετά την άπρακτη παρέλευση της 60νθήμερης προθεσμίας που τάσσει το άρθ. 8 του ν. 
3200/1955 (ΦΕΚ Α’ 97) για την έκδοση σχετικής Απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό, η 
σχετική ασκηθείσα Προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.  

 Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και μετά από συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα 
Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ., στις 14-07-2021 πραγματοποιήθηκε 
τεχνική συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης μεταξύ στελεχών του φορέα και στελεχών της 
αρμόδιας πλέον περιβαλλοντικής αρχής (ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.) σύμφωνα με τη με αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ Β’ 4656) Υ.Α., κατά την οποία δόθηκαν σχετικές 
κατευθύνσεις για την τροποποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου με την 
υποβολή νέας Μ.Π.Ε.  σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ββ), παρ. 2β) του άρθ. 6 
(Διαδικασία τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο.) του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209) ως ισχύει, ώστε να 
συμπεριληφθούν όλες οι απαιτούμενες τροποποιήσεις: η διαχείριση του ρεύματος των 
ανακυκλώσιμων υλικών εντός της Μ.Ε.Α. Λαμίας, η περιγραφή νέου τρόπου διαχείρισης 
της περίσσειας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της Ο.Ε.Δ.Α. Λαμίας κ.ά..  

 Έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος σχετικά με την εξέλιξη της τροποποίησης της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, ο οποίος συνοδεύει το με α.π. 1555/15-07-
2022 έγγραφό μας και σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι αναμένεται στο αμέσως προσεχές 
διάστημα η ολοκλήρωση της τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
έργου, μετά από επικοινωνία με τον χειριστή του φακέλου από τη ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. 
 

C. Σε ό, τι αφορά την Πράξη με mis 5124316: 

 Υποβλήθηκε η αίτηση χρηματοδότησης της πράξης στις 30/06/2022 συνολικού 
προϋπολογισμού 13.085.426,58 € (σχετ. ΤΔΠ με ID 222448 με συνημμένα έγγραφα-
δικαιολογητικά). Σημειώνεται ότι η εν λόγω Πράξη που σχετίζεται με την αναβάθμιση της 
Μ.Ε.Α. Άμφισσας διαθέτει Α.Ε.Π.Ο. και στην εγκεκριμένη Μ.Π.Ε. που τη συνοδεύει 
περιγράφεται η διαχείριση των χωριστά συλλεγέντων ανακυκλώσιμων αποβλήτων. 

 Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί σχετικό έγγραφο για συμπληρωματικά στοιχεία ή 
διευκρινίσεις επί της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
Εν κατακλείδι, οι προαναφερόμενες Πράξεις και ο τεχνικός σχεδιασμός αυτών: 
 

 Καλύπτουν τους όρους επιλεξιμότητας της (1) σχετικής Πρόσκλησης. 

 Αφορούν σε μονάδες επεξεργασίας στη βάση της ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης 
όλων των ρευμάτων αποβλήτων, υπό το πρίσμα των Οδηγιών (ΕΕ) 851/2018 και (ΕΕ) 
850/2018, όπως έχουν ενσωματωθεί στο Ε.Σ.Δ.Α. 2020-2030 (ΦΕΚ Α’185) και στο Ν. 
4819/2021 (ΦΕΚ Α’129). 

 Παρέχουν ευελιξία ώστε με την επίτευξη των στόχων για την προδιαλογή να μπορεί να 
γίνεται αναπροσαρμογή των ποσοτήτων των εισερχόμενων ρευμάτων. Ειδικότερα, με την 
ανάπτυξη του συστήματος Διαλογής στην Πηγή των εξυπηρετούμενων Δήμων, οι 
προτεινόμενες Μ.Ε.Α. διαθέτουν την ευελιξία προσαρμογής των ποσοτήτων των 
εισερχόμενων ρευμάτων, ήτοι μείωση των εισερχόμενων σύμμεικτων Α.Σ.Α. με 
ταυτόχρονη αύξηση των εισερχόμενων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις και τους στόχους του 
Ε.Σ.Δ.Α..  
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Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν έχει 

ολοκληρωθεί η ένταξη των προαναφερόμενων πράξεων. 
 

                  Με εκτίμηση 
       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
   

 
     ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 
 
Συνημμένα: 

 Το με αριθ. πρωτ.: 1302/15-06-2022 έγγραφό μας προς τη ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. 

 Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/81382/5529/04-08-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 
1769/08-08-2022) έγγραφο της ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ.. 

 Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/88871/6062/02-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 
1969/05-09-2022) έγγραφο της ΔΙ.Π.Α./Υ.Π.ΕΝ. 

 Η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/89026/1541/14-09-2022 (αρ. πρωτ. εισ. Φο.Δ.Σ.Α. Στ.Ε. Α.Ε.: 
2058/15-09-2022) θετική γνωμοδότηση της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων της Γ.Γ.Σ.Δ.Α. 
του Υ.Π.ΕΝ. για την ΟΕΔΑ Χαλκίδας. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 

 

Α)  Πρόεδρο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Λαμιέων 

Β) Αντιπρόεδρο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Θηβαίων 

Γ) Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής  Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., κ. Δήμαρχο Δελφών 

Δ) Πρόεδρο ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Δήμαρχο Καρπενησίου 

Ε)      ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ – ΜΕΛΗ (ΜΕΤΟΧΟΙ) 
         Υπόψη κ. Δημάρχων 
1 Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας 
2 Δήμος Δομοκού 
3 Δήμος Λοκρών 
4 Δήμος Μακρακώμης 
5 Δήμος Καμένων Βούρλων 
6 Δήμος Στυλίδας 
7 Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων 
8 Δήμος Ορχομενού 
9 Δήμος Τανάγρας 
10 Δήμος Χαλκιδέων 
11 Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων 
12 Δήμος Ερέτριας 
13 Δήμος Καρύστου 
14 Δήμος Κύμης-Αλιβερίου 
15 Δήμος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 
16 Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού 
17 Δήμος Σκύρου 
18 Δήμος Αγράφων 
19 Δήμος Δωρίδος 
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