
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(20ης    Δεκεμβρίου  2022) 
------- 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

 
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 

Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
2. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  
Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

3. Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων. (Εισηγήτρια: 
κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

4. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και ελέγχου 
των Δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 

5. Επικαιροποίηση Παραρτημάτων Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα του Γενικού Σχεδίου με την Κωδική Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος 
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

6. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών νηπίων στους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 6/2022). (Εισηγήτρια: κ. 
Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος). 

7. Κατανομή Δ΄ δόσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 

Αντιδήμαρχος). 

8. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικολάου Μάμα. 

(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

9.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Μαρίκας & 

Ανδρέα Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

10.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ιωάννη 

Αναστασόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

11.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Κων/νου 

Γερασάκη. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

12.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λουίζας 

Νικολοπούλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

13. Έγκριση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 

Αντιδήμαρχος). 

14. Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 

Αντιδήμαρχος). 

15. Τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. Αυτ. Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας και 

Ανδρέα Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

16. Επί αιτήματος  παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου, για διεξαγωγή 

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 



17. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Αθανάσιου Δεδουσόπουλου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

18. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

19. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

20. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας θυγατέρας Λουκά Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

21. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή Καρελλά. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

22. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

23. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Κων/νου & Καλλιρόης Παπαβιέρου. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

24. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

25. Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, 

με την επωνυμία Κληροδότημα Ιωάννη & Χρυσάνθης Σκαρίμπα. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, 

Αντιδήμαρχος). 

26. Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση «Βουνιχώρα» των Δήμων Δελφών και Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας. (Εισάγεται 

από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

27. Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου στην Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, 

Αντιδήμαρχος). 

28. Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 

Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

29.  Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 

Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

30. Επί αιτήματος  Άννας χήρας Νικολάου Γκελεστάθη & Ιωάννας Ν. Γκελεστάθη για τοποθέτηση προτομής 

Νικολάου Αν. Γκελεστάθη στη Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

31. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (ΑΝΘΙΜΟΣ). (Εισηγητής: κ. 

Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

32. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή «Νεραϊδωλάκωμα 2».  

(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
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1. 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 
Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 41ης/02.12.2022 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 

ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών οικονομικού 

έτους 2022». 

 

 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 02.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 26319/28.11.2022 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το 

άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) της αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018), της ισχύει μετά της νομοθετικές προσθήκες επί αυτού. 

Σε συνέχεια του άρθρου 78 του Ν. 4954/τ.Α’/2022 περί λήψης αποφάσεων συλλογικών 

οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών της 

προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με της 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, 

χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.   

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν 

παρόντα τα έξι (6) μέλη: 

 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος  

2. Λουπάκος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος  2. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 

3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος 3. Παναγιώτης Μέγκος, μέλος 

4. Μανανάς Ιωάννης, Μέλος   



5. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Μέλος   

6. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος   

 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός 

αυτού είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των 

πρακτικών. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 

«………Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019). 

2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η 

μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς 

επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη 

προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια 

και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα 

ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις 

πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 

αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 

πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 

ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 

εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν 

τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των 

Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα 

αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και 

αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση 



της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα 

πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 

νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 

ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον 

έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 

υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 

διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 

προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 

ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του 

προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη 

του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 

υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το 

προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε 

καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την 

επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 

προϋπολογισμού.  

6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί 

στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας 

πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να 

προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του 

Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 

Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την 

εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε 

με την αριθμ. 26/218/22.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Υ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό 

Οικονομικό Νομού Φωκίδας, η οποία απεστάλη στο Δήμο Δελφών και έλαβε αρ. εισερχομένου 

πρωτ. του φορέα 25452/30-12-2021.  

…………………………………………………………………………………………………………………». 

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση. 

Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση 

των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής: 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα, 

 
 



1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου 

Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης την 

οποία εγκρίνει, ως εξής:



 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΡΗΣΗ : 2022 
 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ 
 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 22/11/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ : 41 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

   

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 250.000,00 50.000,00 300.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 50.000,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 2 30-7325.003 Επεκτάσεις-μετακινήσεις  δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση 500,00 500,00 1.000,00 
  έργων 

 3 00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 250.000,00 50.000,00 300.000,00 

 4 00-8262.009 Aπόδοση κεφαλαίου από εισφορές υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής  401,51 5.929,76 6.331,27 
 Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών τέως ΤΠΥΝΠΔΔ (ΕΦΑΠΑΞ Ν. 103/75) 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 56.429,76 

 3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 5   -9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 65.266,56 -6.429,76 58.836,80 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -6.429,76 

 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΕΣΟΔΩΝ: 50.000,00 ΕΞΟΔΩΝ: 50.000,00 
 : 

 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 58.836,80 

  



 

 

 

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

απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 520/02.12.2022. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Β) 
 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 42 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 539/2022 
  

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά 

Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα 

Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης 

Τηλέφωνο: 2265350062 

FAX: 2265350058 

Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 42ης/07.12.2022 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 

ΘΕΜΑ 2ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών οικονομικού 

έτους 2022».  
 

 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 07.12.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στο Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 26787/02.12.2022 πρόσκληση του Προέδρου 



 

 

κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού. 

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα έξι (6) μέλη: 
 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος 1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος 

2. Λουπάκος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος  2. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος 

3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος 3. Παναγιώτης Μέγκος, μέλος 

4. Μανανάς Ιωάννης, Μέλος   

5. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Μέλος   

6. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος   

 

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής και οι 

εισηγητές των θεμάτων. Επίσης παραβρέθηκε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του 

Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα όλες τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στις διά 

περιφοράς συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν με τον 

συγκεκριμένο τρόπο σε συνέχεια του άρθρου 78 του Ν. 4954/τ.Α’/2022 περί λήψης αποφάσεων 

συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών της 

προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19, των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα 

νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών στα πλαίσια 

των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

Προ της συζητήσεως των θεμάτων τον λόγο ζήτησε και έλαβε το μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο» κ. Παναγιώτης 

Μέγκος δηλώνοντας στον Πρόεδρο του σώματος ότι αποχωρεί από την διαδικασία με την κάτωθι 

τοποθέτηση: 

«....Κε Πρόεδρε αξιότιμα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών. 

      Σας ενημερώνω και πιθανότατα γνωρίζετε, Σχετικά  με την υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφαση 

της Ολομέλειας του ΣτΕ, δυνάμει της οποίας κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις που 

μεταβάλλουν τη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπως 

και των υπολοίπων, κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών 

περίοδο.  

Με την ανωτέρω απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκαν 

αντισυνταγματικές οι διατάξεις με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συγκρότησης 

της οικονομικής επιτροπής και άλλων αποφασιστικών επιτροπών, προκειμένου στα όργανα 

αυτά να υπάρχει πλειοψηφία των διοικουσών παρατάξεων και μεταφέρθηκαν αποφασιστικές 

αρμοδιότητες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου από τα δημοτικά συμβούλια προς τις 

Οικονομικές και άλλες Επιτροπές. 

Η δική μας Επιτροπή συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις Νομικές διατάξεις Ν4623/19 & 4625/19, 

αυτές δηλαδή τις οποίες η Απόφαση του ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές από την στιγμή που 

ενεργοποιήθηκαν και εφαρμόστηκαν μετά την δική μας εκλογή τον Μάιο του 2019 η οποία είχε 

διενεργηθεί σύμφωνα με τον Νόμο 4555/18. 



 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως οι αποφάσεις των Επιτροπών μας μπορούν να κηρυχθούν 

άκυρες και στην ουσία τους τέτοιες είναι εφόσον είναι αντισυνταγματικός ο τρόπος και η 

διαδικασία συγκρότησης και της δικής μας Οικονομικής Επιτροπής. 

Για τον λόγο αυτό δεν μπορώ να συμμετάσχω στην  42η/07.12.2022 τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών (άρθρο 75, Ν. 3852/2010), αναμένοντας την εξ αρχής 

συγκρότηση των Επιτροπών του Δήμου σύμφωνα με τον Νόμο με τον οποίο εκλέχτηκε το δημοτικό 

μας συμβούλιο το 2019. 

Η απόφασή μου αυτή δεν έχει ως αφετηρία την προσπάθεια πρόκλησης δυσλειτουργίας στον 

Δήμο αλλά αποτελεί συνεπή στάση και συνέχεια της εκφρασμένης πολιτικής θέσης της 

παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» την οποία εκπροσωπώ στην Επιτροπή μας και 

αιτιολογήσαμε και καταθέσαμε δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την 

1/9/2019, πρώτη μέρα συγκρότησής του ως σώμα της δημοτικής περιόδου που διατρέχουμε.  

Από τότε είχαμε εκφράσει τις αντιρρήσεις και είχαμε καταγγείλει ως αντιδημοκρατικό τον τρόπο 

συγκρότησης των Επιτροπών και σήμερα έστω και μετά 3 ½ χρόνια επιβεβαιώνεται η θέση μας 

εκείνη. Την Καταθέτω σήμερα ξανά και στα πρακτικά της Οικονομικής επιτροπής....». 

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

Παρατίθεται η ανωτέρω αιτιολόγηση: 

 

 

 

 

 

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

«......Άμφισσα 1/9/2019 

Δημοτική παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» 

 

Προς τον δημοτικό σύμβουλο που συγκαλεί σύμφωνα με τον Νόμο την 1η συνεδρίαση του νέου 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ που εκλέχθηκε στις 26/5/2019 

 

Κε σύμβουλε, κε Δήμαρχε 

Κες και κοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

 

   Η κυβέρνηση στις 8/8/2019 έφερε στην Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο τροποποίησε 

ουσιαστικά την Απλή Αναλογική και τα παραγόμενα αποτελέσματα που είχε το εκλογικό 

σύστημα, με το οποίο έγιναν οι εκλογές στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του 1ου & 2ου βαθμού στις 

26/5/2019. Στο τέλος Αυγούστου, με συνεχείς εγκυκλίους το Υπουργείο Εσωτερικών, 

διαφοροποίησε τον τρόπο εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των 

Επιτροπών Οικονομικών & Περιβάλλοντος που καλούμαστε σήμερα να εκλέξουμε ως νέο 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.    

    Το γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστικά θεσμικό πραξικόπημα της κυβέρνησης να ακυρώσει την 

ψήφο των πολιτών, με μοναδική αιτιολόγηση της παραπάνω απόφασης και ενέργειας ο 

κίνδυνος μη κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών. 

     Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του Νομοσχέδιου αυτού είναι: 

1)Υποβαθμίζει πλήρως τα Δημοτικά & Περιφερειακά συμβούλια μετατρέποντας τα σε ρόλο 

γνωμοδοτικού «κομπάρσου», αφού μεταφέρει στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στους 



 

 

Δήμους και τις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα που απασχολούν τους 

ΟΤΑ. 

2)Πραξικοπηματικά αποκτά πλειοψηφία η παράταξη του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη, 

στην  Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 

     Η δημοτική μας παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» θεωρεί πως έχουμε βρεθεί μπροστά σε 

ένα μεγάλο θεσμικό πραξικόπημα διότι: 

α) Ακυρώνεται η ψήφος των πολιτών και το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019 . 

β) Πλήττεται ο πυρήνας της λαϊκής κυριαρχίας, αφού τα δημοτικά & περιφερειακά συμβούλια 

είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποτελούν τους βασικούς 

εκφραστές των συμφερόντων των πολιτών. 

γ) Τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια αλλά και οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες 

εξελέγησαν με το σύστημα της Απλής Αναλογικής. 

δ) Τόσο οι ψηφοφόροι όσο και οι υποψήφιοι έλαβαν τις αποφάσεις τους με γνώμονα όχι μόνο 

την απλή αναλογική, αλλά και τον ισχύοντα νόμο για τη διοίκηση των δήμων. 

ε) Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι βουλευόμενα σώματα εκλεγμένων με ελεύθερη βούληση και 

αυτός ο χαρακτήρας τους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. 

Συνεπώς η αποφασισμένη από την κυβέρνηση θεσμική εκτροπή ναρκοθετεί ουσιαστικά τη 

δημοκρατία. Οι πολίτες ψήφισαν και η ψήφος τους πρέπει να είναι σεβαστή ακόμα και όταν δεν 

είναι αρεστή. 

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας. Αφού η οποιαδήποτε 

αναδρομική αλλοίωση του τρόπου διακυβέρνησης των ΟΤΑ, μετά από εκλογές, θεωρείται 

αντισυνταγματική. 

    Η “κυβερνησιμότητα” στους δήμους και τις Περιφέρειες είναι εφεύρεση των κυβερνητικών 

εγκεφάλων (της Ν.Δ. στην παρούσα στιγμή) και όχι μια διαπίστωση που απορρέει από τη 

λειτουργία των θεσμικών οργάνων με βάση τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. 

    Ενώ η προπαγάνδα ενάντια στην Απλή Αναλογική υποκρύπτει την άποψη, ότι δεν έχουν 

δικαίωμα να εκπροσωπούνται ισότιμα όλοι οι πολίτες στα κοινά. Αντίληψη βαθιά 

αντιδημοκρατική.  

    Φανερώνει επιπλέον τον φόβο απέναντι στον έλεγχο  και τη διαφάνεια που διευκολύνεται 

από την παρουσία όλων των παρατάξεων στα όργανα της Αυτοδιοίκησης. 

    Η απάντηση στο ζήτημα της «κυβερνησιμότητας» είναι πρωτίστως πολιτική και 

δευτερευόντως θεσμική και νομική. Ικανός και καλός τοπικός ηγέτης είναι αυτός που καταφέρνει 

να συνθέτει τις διαφορετικές απόψεις, να βρίσκει επιχειρήματα, να πείθει και να εξασφαλίζει 

τη στήριξη του Δημοτικού συμβουλίου. 

    Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε, (σχετικές αναφορές είχαμε κάνει και την περίοδο συζήτησης του 

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ)  ότι η προπαγάνδα περί «κυβερνησιμότητας» βρίσκει πρόσχημα στο γεγονός ότι το  

εκλογικό σύστημα που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι Ανόθευτη Απλή 

Αναλογική.  

«Αν και το εκλογικό σύστημα μας βρίσκει σύμφωνους δεν έχει στηριχθεί επαρκώς», είχαμε 

ισχυριστεί.  

    Οι δυο γύροι είναι ασύμβατοι με την Απλή ανόθευτη Αναλογική. Εμείς είμαστε υπέρ της απλής 

ανόθευτης αναλογικής παντού και προτείνουμε οι Αυτοδιοικητικές εκλογές να γίνονται σε μία 

Κυριακή. Επιμένουμε να καταργηθεί το μέχρι σήμερα Δημαρχοκεντρικό σύστημα και να 

καθιερωθεί η εκλογή του Δημάρχου από το Συμβούλιο. 



 

 

    Είναι υποχρέωση όλων των αιρετών αλλά και των πολιτών, ανεξάρτητα από την πολιτική- 

ιδεολογική τοποθέτησή τους, να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο θεσμικό πραξικόπημα της 

κυβέρνησης της Ν.Δ. 

    Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να πάρουμε θέση είναι: «Η Αυτοδιοίκηση θα λειτουργήσει ως 

ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πολιτών, ή θα παραμείνει ένας 

γραφειοκρατικός, αποστεωμένος θεσμός παραγωγής παραγόντων και διαφόρων 

παραγοντίσκων προθύμων να υπηρετήσουν τις κεντρικές πολιτικές που θα τους 

υπαγορευτούν;» 

     Είναι  σαφές ότι η κυβέρνηση μέσω της “κυβερνησιμότητας” προσπαθεί να “ενοχοποιήσει” 

συνολικά  την απλή αναλογική. Να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι θα πρέπει ακόμα και με 

τακτικές «ψεκάζουμε σκουπίζουμε τελειώσαμε» να καταργηθεί η όποια μορφή απλής 

αναλογικής από κάθε εκλογική διαδικασία. 

     Εμείς οι «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» είμαστε υπέρ μιας Αυτοδιοίκησης της δημοκρατίας, της 

συλλογικής λήψης των αποφάσεων, της διαφάνειας, της ισότητας, της δικαιοσύνης, της 

αλληλεγγύης , των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού και της βιώσιμης 

ανάπτυξης με επίκεντρο τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και όχι τα κέρδη των μεγάλων 

οικονομικών παραγόντων. 

Οι ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου ΔΕΛΦΩΝ 

 

1. Μέγκος Παναγιώτης 

2. Μπάκας Δημήτρης 

3. Σταντζούρης Νικός 

.....». 

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

Μετά την αποχώρηση του κ. Μέγκου ο Πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε το λόγο και ανέφερε 

ότι τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την 

παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το 

τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι 

συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη 

πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, 

αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. (παρ.10 άρθρο 75 

Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

Επισημαίνεται ότι η προαναφερθείσα αρχή για τη λήψη απόφασης ισχύει μόνο στην περίπτωση 

πλασματικής απαρτίας, μόνο δηλ. στην περίπτωση που μετά τις αποχωρήσεις θίγεται η 

ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία, ενώ όταν αυτή δεν θίγεται, οι αποφάσεις λαμβάνονται με την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων σύμφωνα με το γενικό κανόνα λήψης απόφασης. (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.93/60173/23.08.2019). Οπότε ενημέρωσε το σώμα ότι η συνεδρίαση συνεχίζεται κανονικά. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (02ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κάτωθι: 

«………Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από 

την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019). 

2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-75-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
https://dimosnet.gr/blog/laws/289353/
https://dimosnet.gr/blog/laws/289353/


 

 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 

έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά 

πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης 

πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς 

δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 

προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια 

και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά 

ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται 

περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 

αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των 

πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας 

μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν 

της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη 

παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των 

Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το 

άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια 

όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 

κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  

4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί 

κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση 

της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και 

διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα 

πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο 

νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει 

ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 

νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 

υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 

κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν 



 

 

απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 

άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει 

το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική 

επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και 

της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 

υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 

77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την 

επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του 

προϋπολογισμού.  

6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας 

πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να 

προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του 

τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του 

Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του 

Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την 

εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  

7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε 

με την αριθμ. 26/218/22.12.2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Υ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ: Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) 

απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό 

Οικονομικό Νομού Φωκίδας, η οποία απεστάλη στο Δήμο Δελφών και έλαβε αρ. εισερχομένου 

πρωτ. του φορέα 25452/30-12-2021.  

……………». 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση. Συνεπώς 

το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 

Αποφασίζει ομόφωνα, 

 

1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου 

Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως 

εξής:  
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 ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 5/12/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ : 42 
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 

   

 Α/Α Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ  ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ  
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 
 1 4124.007 Κράτηση 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Διαφορών 2.500,00 500,00 3.000,00 

 2 4131.003 Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (Εργοδ. & ασφ/νων) 950.000,00 50.000,00 1.000.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 50.500,00 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 

 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 3 10-6211.001 Αντίτιμο  ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων 84.200,00 5.000,00 89.200,00 

 4 15-6211.001 Αντίτιμο  ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων 102.500,00 6.000,00 108.500,00 

 5 20-6211.001 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής  529.500,00 20.000,00 549.500,00 
 διαδικασίας 

 6 40-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ 12.000,00 1.500,00 13.500,00 

 7 00-8224.005 Απόδοση κράτησης 0,06 % υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 2.500,00 500,00 3.000,00 
  (Α.Ε.Π.Π.) 

 8 00-8231.003 Απόδοση κρατήσεων στο ΙΚΑ ΕΦΚΑ 950.000,00 50.000,00 1.000.000,00 

 9 00-8261.002 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων Δ.Τ. φωτισμού και καθαριότητας 6.000,00 1.000,00 7.000,00 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 84.000,00 

 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 10 00-6516.001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού Τ.Π.Δ. Δήμου (Λειτουργικών δαπανών) 411.430,56 -33.500,00 377.930,56 

 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -33.500,00 
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2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την 

λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 539/07.12.2022. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. 
Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, 
αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

   Παρακαλούμε για τον ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση 
της Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων 
έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, οι οποίες 
διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 
παρ. 8 του Ν.2307/95 και το άρθρο 17 του Ν.3491/2006. 
     Η επιτροπή αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους με τους αναπληρωτές τους και 
ένα φορολογούμενο δημότη, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον κατάλογο 
των φορολογουμένων, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην 
απόφαση συγκρότησης ορίζεται  ο Πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του καθώς 
και υπάλληλος με τον αναπληρωτή του που εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. 
     Έργο της επιτροπής είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για 
τη βεβαίωση την αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωσης οποιουδήποτε αυτοτελούς 
φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου 
μεταξύ του δήμου και φορολογουμένων (παρ. 1 άρθ. 32 Ν. 1080/1980 ‘όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 άρθ. 7 Ν 2307/1995) 
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3. 
Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης 
ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

       Παρακαλούμε για τον ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση 
της Επιτροπής εκτίμησης  δημοτικών ακινήτων - κινητών  και καθορισμού της μισθωτικής 
αξίας ακινήτων  έτους 2023 σύμφωνα με τα άρθρα α)186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 β) άρθρο 
192 παρ. 5 του Ν 3463/2006 και γ) το άρθρο 7 παρ. 1 του Π.Δ 270/81.  
        Η επιτροπή εκτίμησης ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο 
μέλη αυτού, του ενός οριζόμενου ως Προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου οριζόμενου από τον Δήμαρχο ( άρθρο 7 παρ. 1 και 4 Π.Δ 270/1981). Η 
Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια για τον καθορισμό του ύψους του μισθώματος, (Ελ. Συν. Τμ. 
7 πράξη 79/2010). Όταν πρόκειται για ακίνητα Κοινοτήτων τότε υποχρεωτικά συμμετέχει ο 
κατά τόπου πρόεδρος της Κοινότητας αντικαθιστώντας τον ένα δημοτικό σύμβουλο. 
        Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των προσφορών ενδιαφέροντος και ο καθορισμός 
του τιμήματος (άρθρο 186 παρ. 5 Ν. 3463/2006 & άρθρο 192 παρ.5 Ν. 3463/2006) μετά από 
επιτόπιο έρευνα, κρίνει την καταλληλόλητα των προσφερόμενων ακινήτων και εάν πληρούν 
τους όρους της διακήρυξης και συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα ημερών από την λήψη 
των προσφορών (άρθρο 5 παρ. 4 ΠΔ 270.1981). 
      Σε όλες τις επιτροπές κατά την συγκρότηση που γίνεται με απόφαση του Δημάρχου 
πρέπει να ορίζεται και υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, που θα εκτελεί χρέη γραμματέα 
αυτών. 
 

 
  



19 

 

 
4. 
Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής παραλαβής 
και ελέγχου των Δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

    Παρακαλούμε για τον ορισμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση 
της Επιτροπή  παραλαβής και ελέγχου δημοτικών ακινήτων έτους 2023. 
      Η επιτροπή (ελέγχει την κατάσταση των μισθωμένων ακινήτων κατά την διάρκεια της 
μίσθωσης αλλά και κατά την λήξη αυτής) και αποτελείται από τρεις δημοτικούς συμβούλους 
οριζόμενους από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από το άρθρο 101 
του Ν. 3463/2006 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2011 και του άρθρου 11 παρ. 1 του Κανονισμού 
Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που ψηφίστηκε  με την υπ’ αριθ. 419/2011 απόφαση 
του Δ.Σ.. 
     Σε όλες τις επιτροπές κατά την συγκρότηση που γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, 
πρέπει να ορίζεται και υπάλληλος με τον αναπληρωτή του, που θα εκτελεί χρέη γραμματέα 
αυτών. 
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5. 
Επικαιροποίηση Παραρτημάτων Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του 
Δήμου Δελφών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του Γενικού Σχεδίου με την Κωδική 
Ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 
 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ              ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 15/2022 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ             
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  21/2022 
 
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά  
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα  
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Παπαδήμα 
Τηλέφωνο: 2265350030 
Fax: 2265350054  
Ηλεκτ. Δ/νση:a.papadima@delphi.gov.gr      
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 15ης/ 01.12.2022 συνεδρίασης 

της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 
 
 ΘΕΜΑ 02ο : Επικαιροποίηση Παραρτημάτων Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 
Παγετού του Δήμου Δελφών με την Κωδική Ονομασία ΒΟΡΕΑΣ.       
 
 
Στην Άμφισσα σήμερα, 01.12.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα 
του Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του 
Δήμου μετά από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, σύμφωνα με το άρθρο 
62 Ν.3852/2010.  
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ               ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος  
2.Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας  
3.Ευθυμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου  
4.Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς            ΚΑΝΕΙΣ 
5.Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας  
6.Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Ιτέας  
7.Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων  
8.Αθανασιος Αδαμάκος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού  
9.Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος   
10.Σεγδίτσα – Πονήρη Χρυσούλα, Αντιδήμαρχος  
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι η Παπαδήμα Αναστασία υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών κ. Αθανάσιος 
Μανανάς. 

mailto:a.papadima@delphi.gov.gr
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ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση Παραρτημάτων Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του 
Δήμου Δελφών με την Κωδική Ονομασία ΒΟΡΕΑΣ». 
ΣΧΕΤ: 
1. Το υπ’ αριθ. 25497/19-11-2022 «Επικαιροποιημένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών «ΒΟΡΕΑΣ» Έκδοση 
2022». 
2. Το υπ’ αριθ. 25352/17-11-2022 έγγραφο Δημάρχου Δήμου Δελφών 
«Προπαρασκευαστικές δράσεις για τη διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Δελφών». 
3. Το υπ’ αριθ. 145221/16-11-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
– Στερεάς Ελλάδας «Αποστολή επικαιροποιημένου Μνημονίου Ενεργειών για την 
αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 2022-2023», που 
έλαβε εσωτερικό αριθμό 25231/2022 και 25259/2022 
4. Η υπ’ αριθ. 11/26-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΕΝΩ9Θ-Θ3Σ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
«Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Δελφών σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». 
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε συνημμένο το σχετικό (1) και παρακαλούμε για 
την εισαγωγή και έγκρισή του στην επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ώστε η 
υπηρεσία μας να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.   
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία.  
 

                              Άμφισσα, 19/11/2022 
Ο Αντιδήμαρχος Αυτοτελούς 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
                            Χαρίλαος Γ. Αγαπητός 

 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής  
1.Το άρθρο 62 του Ν. 3852/07.06.2010. 
2.Την υπ’ αριθ. 25498/19.11.2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δελφών, κ. Χαρίλαου Αγαπητού, 
αρμόδιου για το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών, η οποία 
παρατίθεται κάτωθι: 
     «… 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ              Άμφισσα, 19/11/2022 

 
    Αρ. Πρωτ: 25498 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση          Υπ/λγου Γάτου 12                ΠΡΟΣ : 1. Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου 
Δελφών (δια του προέδρου) 
κ. Π. Ταγκαλή. 
Δήμαρχο Δήμου Δελφών  
 

Ταχ. Κώδικας    331 00 Άμφισσα   
Πληροφορίες    Π. Κακκανάς    
Τηλέφωνο      2265023766   
e-mail : p.kakkanas@delphi.gov.gr                   
 ΚΟΙΝ: 1. Γενικό Γραμματέα Δ. Δελφών 

             κ. Αθ. Μανανά. 

mailto:ant.kallien@delphi.gov.gr
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                        Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών 
 
3.Το συνημμένο παράρτημα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του 
Δήμου Δελφών με την Κωδική Ονομασία ΒΟΡΕΑΣ. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τα 
παραπάνω: 

αποφασίζει ομόφωνα 
1. Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Δελφών και εισηγείται:  
α. Να γίνουν αποδεκτά ως έχουν τα αναφερόμενα στο παράρτημα Σχεδίου Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών με την Κωδική Ονομασία ΒΟΡΕΑΣ. 
β. Η παρούσα να αποσταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για λήψη σχετικής 
απόφασης.  
2. Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 21/01.12.2022 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δήμος Δελφών 

 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  

 

 

 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

«ΒΟΡΕΑΣ 2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜΦΙΣΣΑ 2022 
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Έγκριση και έναρξη ισχύος του παρόντος Σχεδίου 
 
Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών  αρχίζει από την 
ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Με την έκδοση των παρόντων επικαιροποιημένων παραρτημάτων τα προγενέστερα παύουν να 
ισχύουν κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 11/26-01-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΕΝΩ9Θ-Θ3Σ) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου «Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού Δήμου Δελφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ». 

 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται με την μορφή Χιονόπτωσης- Χιονοθύελλας, Παγετού 
και Δριμέως Ψύχους είναι φαινόμενα που εντάσσονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών 
και δύναται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των πόλεων 
και της υπαίθρου. Οι κύριες κατά κανόνα επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν από τα παραπάνω 
φαινόμενα σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο «Ξενοκράτης» (ΥΑ 1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423Β/2003) είναι 
επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων και ζώων, επιπτώσεις σε γεωργία και κτηνοτροφία, διακοπή 
συγκοινωνιών, αποκλεισμοί περιοχών, εγκλωβισμός ατόμων, υλικές ζημιές, τραυματισμός και 
θάνατος πολιτών.  
Παρά το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο στη χώρα μας η εκδήλωση των φαινομένων αυτών 
συνήθως διαρκεί από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες, έχουν παρατηρηθεί έντονες χιονοπτώσεις και 
φαινόμενα παγετού που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των 
πόλεων και της υπαίθρου, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρμόδιοι φορείς για την 
αποκατάστασή της.  
Προβλήματα από χιονοπτώσεις και παγετό παρατηρούνται στη χώρα μας συνήθως από το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του μηνός Νοεμβρίου ως και τις αρχές Απριλίου και η εμφάνισή τους συνδέεται 
κυρίως:  

 με το υψόμετρο (πιο συχνή σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές)  

 το γεωγραφικό πλάτος και  

 την απόσταση από τη θάλασσα  
και ως εκ τούτου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στις βορειότερες περιοχές της χώρας και σε μεγάλα 
υψόμετρα. 
Είναι σαφές ότι η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο της χώρας αποτελεί την 
κύρια, κατά κανόνα, δυσμενή επίπτωση η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης, όπως εγκλωβισμός ατόμων, αδυναμία αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας κλπ., χωρίς να υποβαθμίζονται ανάλογα προβλήματα που ενδέχεται να 
προκληθούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, ή άλλες υποδομές. 
Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο η αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό να 
διαχωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες έργων και δράσεων: 

 συνέργεια φορέων χειμερινής συντήρησης για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων 
από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης  

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
 Άμφισσα, 08/12/2022 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Άμφισσα, ..../12/2022 

 
Για το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας 
 

 Για το Δημοτικό Συμβούλιο  
Δήμου Δελφών 

 
 

Χαρίλαος Γ. Αγαπητός 
Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών  

  
Παναγιώτης Αγ. Ταγκαλής 
Δήμαρχος Δήμου Δελφών 
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 σχεδιασμός και λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται δράσεις που αποβλέπουν στην συνέργεια των φορέων που είναι 
υπεύθυνοι για την συντήρηση και λειτουργία του οδικού δικτύου της χώρας μας στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και η χειμερινή συντήρηση, δηλαδή η αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο. 
Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται ο σχεδιασμός και η λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών από χιονοπτώσεις και παγετό των 
φορέων πολιτικής προστασίας (ΕΛ.ΑΣ, Π.Σ, Ε.Κ.Α.Β., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι, 
κλπ), καθώς και φορέων λειτουργίας δικτύων και υποδομών (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ,  κλπ) 
Πιο συγκεκριμένα, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η διαχείριση των συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στις παρακάτω δράσεις: 

 Ενημέρωση κοινού για λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και παροχή οδηγιών για ενδεχόμενους 
κινδύνους από χιονοπτώσεις και παγετό.   

 Έρευνα και διάσωση ατόμων που η ζωή τους έχει περιέλθει σε κίνδυνο από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού 

 Αντιμετώπιση περιστατικών υγείας σε περιοχές όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο οδικό 
δίκτυο λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα κοινής ωφέλειας λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Απεγκλωβισμός και διάσωση οδηγών και επιβατών στο οδικό δίκτυο της χώρας εξ αιτίας 
χιονόπτωσης ή παγετού. 

 Απεγκλωβισμός και διάσωση επιβατών και εργαζομένων στο σιδηροδρομικό δίκτυο της 
χώρας εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού 

 Συντονισμός φορέων στην από κοινού αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χιονοπτώσεων 
και παγετού στο οδικό δίκτυο της χώρας 

 Έλεγχος του δικτύου παροχής πόσιμου νερού (υδραγωγείο, δίκτυο διανομής, κλπ) από τους 
αρμόδιους φορείς ύδρευσης του Δήμου (Δ.Ε.Υ.Α.) και λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της 
ποιότητας του πόσιμου νερού, 

 Διάθεση κλειστών θερμαινόμενων κτηρίων για την προστασία των αστέγων και σχετική 
ενημέρωσή τους με δημόσιες ανακοινώσεις 

 Παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) σε 
κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού 

 Προσωρινή φιλοξενία των πολιτών σε στεγασμένους θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά 
καταλύματα, κλπ) που λόγω χιονοπτώσεων και παγετού η διαμονή στις κατοικίες τους έχει 
καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και 
ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. 

 
Σημειώνεται ότι ο κίνδυνος από την εκδήλωση χιονοστιβάδων, θεωρείται μικρός στην χώρα μας, 
δεδομένου ότι στις περιοχές που δύναται να εκδηλωθούν  δεν έχουμε κατά κανόνα ανθρωπογενή 
δραστηριότητα. 
Στο πλαίσιο αυτό και λόγω της βαρύτητας που έχει η αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις 
και παγετό στο οδικό δίκτυο της χώρας και προς αποφυγή συγχύσεων, κρίνεται απαραίτητη η 
ιδιαίτερη αναφορά στον προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται 
σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης (Παράρτημα Α του παρόντος), η παροχή συντονιστικών 
οδηγιών για την από κοινού αντιμετώπισή τους, όπως επίσης και η έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών 
από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για τη συντονισμένη δράση των φορέων χειμερινής 
συντήρησης με τους λοιπούς φορείς πολιτικής προστασίας που έχουν ως κύριο έργο την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού. 
 
ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
Ο Δήμος Δελφών έχει έδρα στην Άμφισσα και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας της 
Περιφέρειας. Έχει έκταση 1.124,700km2 , πληθυσμό 26.716  κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 2011) και συνορεύει 
με τους ακόλουθους Δήμους: 
Δήμος ΔΩΡΙΔΑΣ 
Δήμος ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
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Δήμος ΛΑΜΙΕΩΝ 
Δήμος ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ  
O Δήμος Δελφών διαιρείται διοικητικά στις ακόλουθες Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες, με τον 
αντίστοιχο μόνιμο πληθυσμό (ΥΑ 28549/17-04-2019 - ΦΕΚ 1327 Β): 

Δήμος «ΔΕΛΦΩΝ» Μόνιμος πληθυσμός 
Α. Δημοτική Ενότητα ΑΜΦΙΣΣΑΣ 8.370 
     Κοινότητα ΑΜΦΙΣΣΗΣ 6.919 
     Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ 452 
     Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 110 
     Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 62 
     Κοινότητα ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 44 
     Κοινότητα ΕΛΑΙΩΝΟΣ 338 
     Κοινότητα ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 91 
     Κοινότητα ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 354 
Β. Δημοτική Ενότητα ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2.989 
     Κοινότητα ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 2.011 
     Κοινότητα ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 315 
     Κοινότητα ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 414 
     Κοινότητα ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 248 
Γ. Δημοτική Ενότητα ΓΡΑΒΙΑΣ 2.073 
     Κοινότητα ΓΡΑΒΙΑΣ 604 
     Κοινότητα ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 53 
     Κοινότητα ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 38 
     Κοινότητα ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 358 
     Κοινότητα ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 523 
     Κοινότητα ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 368 
     Κοινότητα ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 58 
     Κοινότητα ΣΚΛΗΘΡΟΥ 72 
Δ. Δημοτική Ενότητα ΔΕΛΦΩΝ 1.767 
     Κοινότητα ΔΕΛΦΩΝ 1.024 
     Κοινότητα ΧΡΙΣΣΟΥ 743 
Ε. Δημοτική Ενότητα ΔΕΣΦΙΝΑΣ 1.988 
     Κοινότητα ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1.988 
Ζ. Δημοτική Ενότητα ΙΤΕΑΣ 5.888 
     Κοινότητα ΙΤΕΑΣ 4.362 
     Κοινότητα ΚΙΡΡΑΣ 1.385 
     Κοινότητα ΤΡΙΤΑΙΑΣ 141 
Η. Δημοτική Ενότητα ΚΑΛΛΙΕΩΝ 1.673 
     Κοινότητα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 518 
     Κοινότητα ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 118 
     Κοινότητα ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 491 
     Κοινότητα ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 165 
     Κοινότητα ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 196 
     Κοινότητα ΠΥΡΑΣ 65 
     Κοινότητα ΣΤΡΩΜΗΣ 120 
Θ. Δημοτική Ενότητα ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 1.968 
     Κοινότητα ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 470 
     Κοινότητα ΛΙΛΑΙΑΣ 332 
     Κοινότητα ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.166 

 
Στο Παράρτημα Θ παρατίθεται αναλυτική κατάσταση και όλων των οικισμών του Δήμου Δελφών  με 
τον αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011)  
*τα στοιχεία της απογραφής του 2021 θα ενσωματωθούν στο παρόν σχέδιο μετά την επίσημη 
δημοσίευσή τους   
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Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 46358/07-04-
2022 (ΦΕΚ Β’ 1648/07-04-2022) Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δελφών» 
Τον Δήμαρχο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΑΓΚΑΛΗ επικουρούν οι ακόλουθοι Αντιδήμαρχοι σύμφωνα με την  αριθ. 
8025/26-04-2022 (ΑΔΑ: Ω3ΘΓΩ9Θ-Λ1Υ) ισχύουσα απόφασή του «Ορισμός Αντιδημάρχων και 
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (άρθρο 59 Ν. 3852/ 2010)».: 

 Αντιδήμαρχος ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική ενότητα Καλλιέων και 
καθ΄ύλην αρμόδιος  της  Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών καθώς και 
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας  

 Αντιδήμαρχος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΠΑΚΟΣ με αρμοδιότητες , στη Δημοτική Ενότητα Άμφισσας και 
καθ΄ύλην αρμόδιος  της Δ/νσης Οικονομικών. 

 Αντιδήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική Ενότητα Ιτέας και 
καθ΄ύλην αρμόδιος  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Υπηρεσίας δόμησης 

 Αντιδήμαρχος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου με 
καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στο Τμήμα Παιδείας, Νέας Γενιάς & Διά Βίου Μάθησης, της 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

 Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος ΧΡΥΣΑΦΩ ΣΕΓΚΟΥΝΗ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική 
Ενότητα Δελφών  

 Αντιδήμαρχος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας  
και καθ΄ύλην αρμόδιος της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.   

 Αντιδήμαρχος ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με αρμοδιότητες, στη Δημοτική Ενότητα Παρνασσού  

 Αντιδήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΝΑΣ με αρμοδιότητες, στη  Δημοτική Ενότητα Γραβιάς. 

 Αντιδήμαρχος ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ καθ΄ύλην αρμόδιος της Δ/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου 

 Αντιδήμαρχος ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΕΓΔΙΤΣΑ – ΠΟΝΗΡΗ καθ΄ ύλην αρμόδια α. στο Τμήμα Κοινωνικής 
Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων & Δημόσιας Υγείας και β. στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού. 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου έχουν την έδρα τους οι ακόλουθοι φορείς και υπηρεσίες: 

 Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας 

 Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας  

 Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας 

 Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς  

 Αστυνομικός Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας 

 Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιτέας 

 Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πολυδρόσου  

 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας 

 Κέντρο Υγείας Ιτέας 
 
Αναλυτικό χαρτογραφικό υλικό παρατίθεται στο Παράρτημα Γ του παρόντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Δελφών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του για τη χειμερινή περίοδο 2022- 2023. 
 
Α1. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από χιονοπτώσεις και παγετό 
(αποκλεισμός δρόμων, ακινητοποίηση οχημάτων, κλπ), οι φορείς που έχουν την αρμοδιότητα 
συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου της χώρας προγραμματίζουν έργα και δράσεις οι 
οποίες εμπίπτουν στην έννοια της συντήρησης και λειτουργίας του οδικού δικτύου και αναφέρονται 
ως χειμερινή συντήρηση. 

Η χειμερινή συντήρηση αφορά στις απαιτούμενες εργασίες για την αντιμετώπιση του πάγου και 
την απομάκρυνση του χιονιού από το οδόστρωμα του οδικού δικτύου.  

Βασικός στόχος των ανωτέρω έργων και δράσεων είναι, στο μέτρο του εφικτού, η ασφαλής 
κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο και ο περιορισμός στο ελάχιστο των καθυστερήσεων και των 
ατυχημάτων που οφείλονται στις χιονοπτώσεις και παγετό. 

Τα ανωτέρω, δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των έργων και δράσεων Πολιτικής Προστασίας. 
Ωστόσο η ένταση και η έκταση των φαινομένων και η δυσκολία συντονισμού των φορέων στην από 
κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο ενδέχεται να 
οδηγήσει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.  

Το γεγονός αυτό καθιστά σκόπιμο να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα έργα και δράσεις που 
υλοποιούνται από τους φορείς χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, στις 
αρμοδιότητές τους, καθώς και στον αντίστοιχο σχεδιασμό τους.  

Εν συνεχεία και έχοντας υπ’ όψη ότι, η ένταση και η έκταση των φαινομένων, μπορεί να οδηγήσει 
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, έχει βαρύνουσα σημασία η παροχή συντονιστικών οδηγιών προς 
τους φορείς χειμερινής συντήρησης αναφορικά με τον συντονισμό και τη συνέργεια με τους φορείς 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ, κλπ) σε ειδικότερες δράσεις για την από κοινού 
αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο της χώρας.   
Α1.1 Προγραμματισμός έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο 

Η χειμερινή συντήρηση αφορά συνήθως την περίοδο από το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός 
Νοεμβρίου ως και τις αρχές Απριλίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις η περίοδος αυτή δύναται να 
διαφοροποιείται, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. 

Για την αποτελεσματική εκτέλεση της χειμερινής συντήρησης κρίνεται σκόπιμη η λειτουργία 
σταθμών αποχιονισμού και ανεφοδιασμού κατά μήκος του οδικού δικτύου, όπως επίσης και ο 
καθορισμός λειτουργικών διαδικασιών.  

Στην έννοια των λειτουργικών διαδικασιών εμπίπτουν και τα σχέδια αποχιονισμού και 
αντιμετώπισης παγετού, τα οποία συντάσσονται πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου από τις 
αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης του 
οδικού δικτύου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παράρτημα Β2 του παρόντος (Αρμοδιότητες 
χειμερινής συντήρησης οδικού δικτύου). 

Στα σχέδια αυτά, τα οποία δεν αποτελούν σχέδια Πολιτικής Προστασίας1 , προσδιορίζονται τα 
μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθούν, καθορίζονται τα δρομολόγια και οι 
προτεραιότητες ανά οδικό άξονα, η ετοιμότητα, οι επικοινωνίες, όπως επίσης και ζητήματα σχετικά 
με την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού. 

Σημειώνεται ότι στο στάδιο του σχεδιασμού το ιστορικό των χιονοπτώσεων και παγετού καθώς και 
των σχετικών επιπτώσεων που σημειώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, μπορούν να αποτελέσουν 
αξιόπιστη πηγή καθορισμού του εξοπλισμού και των υλικών που θα απαιτηθούν, όπως επίσης και 
προγραμματισμού του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού. 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της χειμερινής συντήρησης, τα σχετικά έργα και εργασίες 
δύναται να διαχωριστούν σε τρία χρονικά στάδια-περιόδους. 

                                                           
1 Όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας « Ξενοκράτης» (YA 1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423/Β΄/2003) 
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Στάδιο 1ο : Προ-χειμερινή περίοδος.  

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα από το τέλος της προηγούμενης χειμερινής 
περιόδου ως και ένα μήνα πριν την έναρξη της νέας. 

 Έκδοση διοικητικών πράξεων και κανονιστικών αποφάσεων προσδιορισμού αρμόδιων οργανικών 
μονάδων για την εκτέλεση έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού 
ανά οδικό άξονα, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Αποτίμηση του έργου του αποχιονισμού κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο με συστηματική 
καταγραφή των προβλημάτων που προέκυψαν. 

 Προγραμματισμός πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την επόμενη χειμερινή περίοδο, βάσει 
νέας εμπειρίας και νέας αποτίμησης προηγουμένων ετών, με στόχο την βελτίωση του σχεδιασμού. 

 Διατύπωση προτάσεων για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. 

 Προμήθεια και αποθήκευση υλικών (πχ αλάτι2, ψηφίδα, κτλ) βάσει των προβλεπόμενων αναγκών. 

 Συντήρηση εξοπλισμού και μηχανημάτων 
 
Στάδιο 2ο : Περίοδος προετοιμασίας.  

Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν την έναρξη της νέας χειμερινής 
περιόδου. 

 Έκδοση σχεδίων για την εκτέλεση έργων και δράσεων  για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και 
παγετού βάσει των πιστώσεων που εγκρίθηκαν ή προβλέπεται να εγκριθούν. 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης ιδιωτικών μέσων, όταν αυτό απαιτείται 
βάσει του αναθεωρημένου σχεδιασμού . 

 Ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού, όταν αυτό 
απαιτείται, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. 

 Κατανομή προσωπικού και ορισμός υπευθύνων για την οργάνωση και λειτουργία των 
προβλεπόμενων από το σχεδιασμό εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ). Έλεγχος 
καλής λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και άμεση συντήρησή τους, αν αυτό 
απαιτείται και δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  

 Καθορισμός υπευθύνων ανά οδικό άξονα για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού 
βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. Ορισμός επικεφαλής συντονιστή και της έδρας του. 

 Προγραμματισμός βαρδιών και επιφυλακών του προσωπικού βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού.  

 Έκδοση οδηγιών από τον επικεφαλής συντονιστή για την υλοποίηση των δράσεων και την 
ασφάλεια του προσωπικού επέμβασης και μέσων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή 
ζημία, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση.  

 Προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας 
συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

 Διασφάλιση λειτουργίας του φορέα σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

 Συσκέψεις με άλλους επιχειρησιακά εμπλεκόμενους φορείς για την καλύτερη επικοινωνία και 
συντονισμό των επιχειρήσεων στην από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και 
παγετό. 

 Συμμετοχή χειμερινής συντήρησης στο Συντονιστικό Όργανό Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) του Δήμου με θέμα το συντονισμό 
των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου με άλλους φορείς που εμπλέκονται σε 
δράσεις αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας ή του Δήμου αντίστοιχα, με 
στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 
 

Στάδιο 3ο : Χειμερινή περίοδος 
Η περίοδος αυτή καλύπτει το χρονικό διάστημα υλοποίησης του σχεδιασμού, σύμφωνα πάντα με 

τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.  

 Διασφάλιση ροής πληροφοριών προς την έδρα του επικεφαλής συντονιστή σχετικών με 
μετεωρολογικές προβλέψεις και προειδοποιήσεις της ΕΜΥ καθώς και πληροφοριών από την 
επιτήρηση του οδικού δικτύου για λόγους ετοιμότητας. 

                                                           
2 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική, το αλάτι είναι το σύνηθες αντιπαγετικό υλικό που χρησιμοποιείται στη χειμερινή 

συντήρηση των οδών. Το αλάτι αποχιονισμού χρησιμοποιείται προληπτικά για την αποφυγή δημιουργίας στρώματος χιονιού ή 
πάγου στο οδόστρωμα, αλλά και για το λιώσιμο ήδη υπάρχοντος στρώματος χιονιού ή πάγου. Είναι αποτελεσματικό σε 
θερμοκρασίες μέχρι -5°C, ενώ με παρουσία ήλιου ή βαριάς κυκλοφορίας μπορεί να είναι αποτελεσματικό μέχρι -10°C. 
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 Εφαρμογή του αντίστοιχου σχεδιασμού όπου αυτό επιβάλλεται. 

 Ανακατανομή πόρων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο, βάσει της εξέλιξης των καιρικών 
φαινόμενων. 

 Προμήθεια επιπλέον υλικών (άλατος, ψηφίδας, κτλ.) όταν οι επικρατούσες ή οι προβλεπόμενες 
συνθήκες το απαιτούν. Άμεση επιδιόρθωση βλαβών εξοπλισμού και μέσων. 

 Αποκλιμάκωση εργασιών και δράσεων  βάσει του αντίστοιχου σχεδιασμού. 
Η ανωτέρω αναφορά στον προγραμματισμό έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο και ο διαχωρισμός τους 
σε χρονικά στάδια – περιόδους, είναι ενδεικτική και δύναται να διαφοροποιείται ανάλογα με τις 
δυνατότητες των φορέων υλοποίησης. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η απορροή από μεγάλα αποθέματα αλατιού που χρησιμοποιείται στην 
χειμερινή συντήρηση των οδών, ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (μόλυνση των 
υδατορεμάτων και των υπογείων υδάτων, κλπ). Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση 
τυχόν περίσσειας αλατιού που χρησιμοποιήθηκε για τον αποχιονισμό, από σημεία προσωρινής 
εναπόθεσης ή και από τα περιθώρια του οδοστρώματος. 

 
Α2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Α2.1 Χαρτογραφική αποτύπωση αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της χώρας  

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στο πλαίσιο του 
συντονιστικού της ρόλου και με στόχο την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των φορέων που 
εμπλέκονται σε έργα και δράσεις συντήρησης του οδικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της 
χειμερινής συντήρησης, αλλά και της χωρικής κατανομής των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ανά φορέα, 
προχώρησε στην χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του 
οδικού δικτύου της χώρας με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ με το 
7910/08-11-2017 έγγραφό της απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ένα ολοκληρωμένο 
τεύχος κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, προς διευκόλυνση του 
έργου τους, το οποίο συμπεριλαμβάνει 67 χάρτες σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ενώ 
παράλληλα συνέταξε και 14 χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας με διάσταση εκτύπωσης Α1. Αντίγραφό 
του ανωτέρω εγγράφου και των σχετικών χαρτών έχει  αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. και 
ειδικότερα στον σύνδεσμο (www.civilprotection.gr/el/κατανομή-αρμοδιοτήτων-συντήρησης-οδικού-
δκτύου). 

Η ανωτέρω χαρτογραφική απεικόνιση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διευκόλυνση του έργου 
των φορέων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ) και των φορέων 
λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, φορείς 
παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών), με την παροχή χαρτογραφικών προϊόντων μικρής κλίμακας, 
τα οποία σε αδρές γραμμές θα αποσαφήνιζαν τον φορέα συντήρησης, άρα και τον φορέα 
αποκατάστασης την βατότητας, κάθε τμήματος του οδικού δικτύου. 

Διευκρινίζεται ότι η χαρτογραφική αποτύπωση αφορά αποκλειστικά την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων συντήρησης και όχι την αποτύπωση του χαρακτηρισμού των τμημάτων του οδικού 
δικτύου (Εθνικό, Επαρχιακό, Δημοτικό) η οποία μπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωση και η 
οποία έχει πραγματοποιηθεί από την Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13) της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών. 

Η αρχική χαρτογραφική αποτύπωση υποβλήθηκε στους αρμόδιους φορείς προς επικύρωση πριν 
την οριστική της έκδοση. Δεδομένου όμως ότι η κλίμακα στην οποία πραγματοποιήθηκε η επικύρωση 
της χαρτογραφικής αποτύπωσης σε πολλές περιπτώσεις δεν επέτρεπε την λεπτομερή διόρθωση της 
χάραξης των επί μέρους τμημάτων του οδικού δικτύου από τις Δ/νσεις Τεχνικών έργων, αλλά και του 
γεγονότος ότι η διαδικασία επικύρωσης για την ηπειρωτική χώρα ολοκληρώθηκε το 2009, είχε ως 
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να μην έχουν ενσωματωθεί αλλαγές στην κατανομή των 
αρμοδιοτήτων, νέες χαράξεις κ.τ.λ., που προέκυψαν έκτοτε. 

Με σκοπό την διόρθωση τυχόν παραλήψεων, αλλά και την διαρκή επικαιροποίηση της 
χαρτογραφικής αποτύπωσης, η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ 
απέστειλε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το 4103/08-06-2018 έγγραφο με τίτλο «Διαδικασία 
επικαιροποίησης της χαρτογραφικής αποτύπωσης αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου της 
Χώρας»  με το οποίο ζήτησε από τους φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου (Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Εταιρίες Παραχώρησης, Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των 

http://www.civilprotection.gr/el/κατανομή-αρμοδιοτήτων-συντήρησης-οδικού-δκτύου
http://www.civilprotection.gr/el/κατανομή-αρμοδιοτήτων-συντήρησης-οδικού-δκτύου


31 

 

Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων) να προχωρήσουν εκ νέου σε έλεγχο των δεδομένων 
που αφορούν τα τμήματα του οδικού δικτύου αρμοδιότητος τους και να αποστείλουν στην Δ/νση 
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ τυχόν διορθώσεις ή προσθήκες ώστε να 
καταστεί δυνατή η διόρθωση και η επικαιροποίηση των δεδομένων και των σχετικών χαρτών. 

Οι υποδείξεις και διορθώσεις που αποστέλλονται από φορείς στο ανωτέρω πλαίσιο, 
ενσωματώνονται το συντομότερο δυνατό από την λήψη τους και στην συνέχεια αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ η επικαιροποιημένη έκδοση του τεύχους κατανομής αρμοδιοτήτων συντήρησης 
του οδικού δικτύου της χώρας, καθώς και επικαιροποιημένοι χάρτες σε επίπεδο Περιφέρειας με 
διάσταση εκτύπωσης Α1.      

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε η εκάστοτε έκδοση της χαρτογραφικής αποτύπωσης 
των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου δεν θεωρείτε τελική, αλλά  δύναται να 
αναθεωρηθεί εκ νέου εφόσον προκύψουν σχόλια και παρατηρήσεις από τους αρμόδιους φορείς.  

Τέλος διευκρινίζεται ότι, η χαρτογραφική απεικόνιση της κατανομής των αρμοδιοτήτων 
συντήρησης του οδικού δικτύου της χώρας, δεν είναι δεσμευτική για τους φορείς συντήρησης και δεν 
υποκαθιστά, τις σχετικές αποφάσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 
Α2.2 Αρμοδιότητες φορέων χειμερινής συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων 

Οι αρμοδιότητες των φορέων χειμερινής συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα 
αυτοκινητοδρόμων, όπως επίσης και των φορέων παρακολούθησης και επίβλεψης των συμβάσεων 
παραχώρησης περιγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67). 

Αναλυτικότερη περιγραφή των ρόλων και αρμοδιοτήτων των φορέων χειμερινής συντήρησης στα 
ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, παρατίθεται στο Παράρτημα Β του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού 
με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67), καθώς και στο ΑΠ 7910/8-11-2017 
έγγραφο ΓΓΠΠ. 
Α2.3 Αρμοδιότητες φορέων χειμερινής συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεύον 
και δευτερεύον οδικό δίκτυο) 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι 
αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), 
περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).  

Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Α του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την 
κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67)παρουσιάζονται οι οργανικές μονάδες των 
Περιφερειών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ)  που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί για το σκοπό αυτό και έχουν κοινοποιηθεί στην ΓΓΠΠ μετά από σχετική αλληλογραφία 
(6194/17-9-2012 έγγραφο της ΓΓΠΠ). 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (Ν.4412/16, ΦΕΚ 147/Α΄/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) Προϊσταμένη Αρχή ή 
Εποπτεύουσα Αρχή είναι η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που 
εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε 
θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης, ενώ Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία είναι η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου που είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου.  

Αναλυτικότερη περιγραφή των ρόλων και αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων των 
Περιφερειών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ)  που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης στο 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, παρατίθεται στο ΑΠ 7910/8-11-2017 έγγραφο ΓΓΠΠ.  
Α2.4 Αρμοδιότητες φορέων χειμερινής συντήρησης στο υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (δημοτικοί 
οδοί, κλπ) 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και 
των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006), ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των 
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διοικητικών ορίων εκάστου (σχετικά από 70 ως και 84 του Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67).  

Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η ευθύνη κατανέμεται τμηματικά 
σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης. 

Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που 
συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους που συνιστώνται με 
το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010). 

Καθώς οι οδοί του κράτους διαιρούνται σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές ή κοινοτικές και 
αγροτικές (σύμφωνα με το άρθ.1 του ΠΔ 28/1929 «Κωδικοποίηση διατάξεων για κατασκευή-
συντήρηση οδών»), προκύπτει ότι στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων ανήκει το δημοτικό ή 
κοινοτικό οδικό δίκτυο, καθώς και το αγροτικό οδικό δίκτυο. 

Επίσης, σύμφωνα με τον Ν3852/2010, στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνονται εκτός των 
άλλων οι αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που 
αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την 
αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα (άρθρο 94 παρ.5.2 του Ν.3852/2010). 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα ανωτέρω, η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου και κατά 
συνέπεια η αποκατάσταση αυτού από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας. 

Ειδικότερα σε περιοχές αναδασμού, η συντήρηση του λοιπού αγροτικού δικτύου, που δεν 
εξυπηρετεί την λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων και μέχρι την κύρωσή του αναδασμού, είναι 
αρμοδιότητα του οικείου Δήμου (αρθ. 20 Ν.674/1977, αρθ. 94 του Ν.3852/2010) 

Μετά την κύρωση του αναδασμού η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου που εξυπηρετεί τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα αποδίδεται στον αρμόδιο Ο.Ε.Β. και το λοιπό αγροτικό οδικό δίκτυο 
μεταβιβάζεται με διαπιστωτική πράξη στον Δήμο και εγγράφεται στο Κτηματολόγιο. (παρ. 8 του 
άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014, 
6721/18-09-2019 έγγραφό Γ.Γ.Π.Π. και 1388/239647/26-9-2019 έγγραφο της Δ/νση Εγγείων 
Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης). 

Ειδικότερα για τους Δήμους των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου 
(Νησιωτικοί Δήμοι) και για τις αρμοδιότητες κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των οδών 
των οποίων η συντήρηση άνηκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (αρθ. 204 περ. Ε.1. του Ν. 3852/2010), μέχρι την έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων3 για το χρόνο έναρξης άσκησής τους από τους Δήμους, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι 
ρυθμίσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3852/2010, δηλαδή οι 
αρμοδιότητες του άρθρου 204 ασκούνται από την Περιφέρεια, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης 
σε αυτό σχετικής προθεσμίας (παρ 1, του αρθ. 31 του Ν.4257/14, ΦΕΚ 93/Α΄/2014). 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τους Δήμους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πληθυσμό 
μικρότερο από 4.000 κατοίκους4, σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 3852/2010, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα στον Περιφερειάρχη από τον οικείο Δήμο, ύστερα από απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, η εκτέλεση έργων και 
μελετών, συνεπώς και η συντήρηση του υπόλοιπου οδικού δικτύου (δημοτικοί οδοί κ.τ.λ.) αποτελεί 
αρμοδιότητα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου 
αντίστοιχα. 

                                                           
3 Ο χρόνος έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων κατασκευής, συντήρησης και ανακαίνισης των οδών των οποίων η 

συντήρηση άνηκε στην αρμοδιότητα της Κρατικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που τους 
μεταβιβάζονται στο πλαίσιο των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3852/2010, κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016, ως ισχύει, καθορίζεται αναλόγως με σχετικές 
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών σε ζητήματα αρμοδιότητάς του, καθώς και κάθε άλλου καθ’ 
ύλην αρμόδιου Υπουργού, όπου συντρέχει περίπτωση, έπειτα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) (ΠΝΠ 31-
12-2012, ΦΕΚ 256/Α΄/2012) - Ν.4147/13, ΦΕΚ 98/Α΄/2013). Με τις αποφάσεις αυτές, ρυθμίζονται και ζητήματα μεταφοράς 
προσωπικού και απόδοσης των ανάλογων οικονομικών πόρων, που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που 
μεταβιβάζονται στους Δήμους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικό, τεχνικό, λεπτομερειακό ζήτημα (ΠΝΠ 31-12-2012, ΦΕΚ 
256/Α΄/2012) - Ν.4147/13, ΦΕΚ 98/Α΄/2013). 

4 Για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων εξαιρούνται οι Δήμοι Κέα, Κύθνος, Σέριφος, Σίφνος, Μήλος, Κίμωλος, Ίος, Σίκινος, 
Αντίπαρος, Φολέγανδρος, Ανάφη, Αμοργός της  ενώ για την Περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου εξαιρούνται οι Δήμοι Κάσου, 
Μεγίστης, Χάλκης, Σύμης, Τήλου, Νισύρου, Αστυπάλαιας, Πάτμου, Λειψών και Αγαθονησίου, δηλ. όλοι οι Δήμοι πλην των Δήμων 
Ρόδου, Κω, Καλύμνου, Λέρου και Καρπάθου. 
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Σημειώνεται (όπως έχει ήδη αναφερθεί στην Εισαγωγή του παρόντος) ότι στην έννοια της 
συντήρησης του ανωτέρω οδικού δικτύου συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό (χειμερινή συντήρηση). 

Τέλος, αναφορικά με το δασικό οδικό δίκτυο, εργασίες συντήρησης δεν εκτελούνται κατά τους 
χειμερινούς μήνες5. Αρμόδια υπηρεσία για να κρίνει την αναγκαιότητα συντήρησης ενός δασικού 
δρόμου είναι η κατά τόπο αρμόδια Δασική Υπηρεσία. 
Α3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Α3.1. Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης στα ολοκληρωμένα τμήματα Αυτοκινητοδρόμων. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που αφορούν την χειμερινή συντήρηση στα 
ολοκληρωμένα τμήματα αυτοκινητοδρόμων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία 
«ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67), πραγματοποιείται με βάση τα σχέδια χειμερινής συντήρησης των 
εταιριών παραχώρησης, τα οποία συντάσσονται από τις Δ/νσεις συντήρησης και λειτουργίας ή από 
τους υπεργολάβους χειμερινής συντήρησης και εγκρίνονται από τους Δ/ντές συντήρησης και 
λειτουργίας των παραχωρησιούχων εταιριών.   

   Στα ανωτέρω σχέδια προσδιορίζονται κυρίως οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και οι 
απαιτούμενες  ενέργειες των εμπλεκόμενων φορέων, οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 
των παραχωρησιούχων εταιρειών και των συμβεβλημένων με αυτές Υπεργολάβων.  

Τα σχέδια χειμερινής συντήρησης, αποτελούν τμήμα των Σχεδίων Δράσης και συνεπώς τελούν υπό 
την έγκριση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (όπως αυτές καθορίζονται στην 
εκάστοτε συμφωνία αστυνόμευσης π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική κ.τ.λ.) και επίσης, δεδομένου ότι 
αποτελούν τμήμα των Εγχειριδίων Λειτουργίας των εταιριών παραχώρησης, τελούν υπό την έγκριση 
του εκάστοτε Ανεξάρτητου Μηχανικού6. 

Η Διεύθυνση Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση 
Παραχώρησης της Γενικής Γραμματείας Υποδομών (Δ17)7, η οποία έχει την αρμοδιότητα της 
παρακολούθησης των συμβάσεων παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης των 
έργων παραχώρησης, προβαίνει στην παραλαβή εγχειριδίων λειτουργίας, επιθεώρησης και 
συντήρησης που υποβάλλονται στο Δημόσιο μετά την έγκριση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, καθώς 
και σε έγκαιρη εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συντήρησης και 
Εκμετάλλευσης Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ17) σε περίπτωση μη τήρησης συμβατικών 
απαιτήσεων. Επίσης έχει την αρμοδιότητα παρακολούθησης της εφαρμογής των εγχειριδίων 
λειτουργίας, επιθεώρησης και συντήρησης με την διενέργεια περιοδικών ελέγχων και την έκδοση 
κατευθυντήριων οδηγιών προς τις εταιρίες παραχώρησης. (ΠΔ 4/2008 – ΦΕΚ 13/Α΄/2008, ΠΔ 35/2008 
– ΦΕΚ 60/Α΄/2008,  Δ17α/10/173/15-11-2012 – ΦΕΚ 3070/Β’/2012, ΠΔ.123/2017 - ΦΕΚ 151/Α΄/2017). 

Στις κατευθυντήριες οδηγίες, που εκδίδει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Διεύθυνση 
Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης 
(Δ17) προς τις παραχωρησιούχες εταιρίες ενόψει της χειμερινής περιόδου, θεωρούμε σκόπιμο να 
αναφέρεται η συμμετοχή εκπροσώπου των ανωτέρω εταιριών στα κατά τόπους ΣΟΠΠ των 
Περιφερειακών Ενοτήτων για θέματα που συνδέονται με την αντιμετώπιση κινδύνων από 
χιονοπτώσεις και παγετό, προκειμένου να ενημερώσουν τους συμμετέχοντες φορείς σχετικά με το 
σχεδιασμό τους. 
Α3.2. Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο 

Οι αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (πρωτεύον και 
δευτερεύον οδικό δίκτυο), που έχει περιέλθει πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον 
Ν.3852/10 και ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010), 
περιγράφονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ και αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β 
του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 
6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67). 

                                                           
5 Υπ. αριθμ. 181098/686 από 23-04-2019 έγγραφό του Τμήματος Δασικής Οδοποιίας,  Μεταφορικών Εγκαταστάσεων και Δασικών 

Εργασιών της Διεύθυνσης Δασικών έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής 
Γραμματείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Διευκρινίσεις για ζητήματα που αφορούν τη 
δασική νομοθεσία και τη δασική οδοποιία». 

6 Α4/01/01/22/οικ.19100/15_11_2012 έγγραφο της ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ-ΛΣΕΠ 
7 Άρθρο 36 του ΠΔ 123/2017 (ΦΕΚ 151/Α΄/2017)    
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Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ.) 
που είναι αρμόδιοι για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό 
δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας (Πίνακας 2 του Παραρτήματος Δ) του Γενικού Σχεδίου 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67), προχωρούν 
πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου:  
1. Στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και 

άλλων κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κτλ.), όπως επίσης και την προληπτική συντήρηση 
μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος. 

2. Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου.  
3. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών μέσων κλπ., όπου 

αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό. 
4. Στην κατανομή του διαθέσιμου προσωπικού ανά εργοτάξιο αποχιονισμού και στην έκδοση 

προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων τους.  
5. Στον ορισμό υπευθύνων ανά οδικό άξονα και περιοχή ευθύνης, καθώς και υπευθύνων οργάνωσης 

και λειτουργίας των απαραίτητων εγκαταστάσεων (εργοτάξια, αποθήκες άλατος, κλπ) για το έργο 
του αποχιονισμού. 

6. Στην έκδοση οδηγιών για την υλοποίηση των προβλεπομένων δράσεων και την ασφάλεια του 
προσωπικού επέμβασης και μέσων, έτσι ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία, με βάση τις 
κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την κεντρική διοίκηση. 

7. Στην προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας 
συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

8. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένης μίσθωσης γερανοφόρων ρυμουλκών 
μηχανημάτων, ή άλλων μηχανημάτων που κρίνονται καταλληλότερα, όπου και εάν αυτό 
απαιτείται, για την απομάκρυνση ακινητοποιημένων οχημάτων εξ αιτίας χιονόπτωσης ή παγετού, 
που εμποδίζουν το έργο του αποχιονισμού επί του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφέρειας.  
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών της Περιφέρειας (Δ/νσεις Τεχνικών 

Έργων, κλπ) που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και των οικείων οργανικών 
μονάδων Πολιτικής Προστασίας (Δ/νσεις και Τμήματα Πολιτικής Προστασίας) που εμπλέκονται στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 
ειδικά όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (άρθ. 2 
και 8 Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 110 Ν.4249/2014), κρίνεται σκόπιμο στα ΣΟΠΠ 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία συγκαλούνται με εντολή των Περιφερειαρχών και ευθύνη των 
Αντιπεριφερειαρχών, να εξεταστούν και θέματα που συνδέονται με τη χειμερινή συντήρηση σε 
επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. 

Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ανωτέρω ΣΟΠΠ συνδέονται 
με το συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής 
συντήρησης εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας, για την από κοινού 
αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Θέματα που συνδέονται με την σύγκληση των ΣΟΠΠ αναφέρονται αναλυτικότερα στην παράγραφο 
7.11 του του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 
6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67). 

Συμπληρωματικά, κρίνεται σκόπιμο να επισημάνουμε ότι αιτήματα των αρμόδιων υπηρεσιών 
χειμερινής συντήρησης των Περιφερειών ή των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διευθύνουσες Υπηρεσίες), 
για την πέρα των προβλεπομένων από το σχεδιασμό τους κάλυψη αναγκών σε υλικά και μέσα για τον 
αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, απευθύνονται στις 
οριζόμενες «Προϊστάμενες Αρχές» ή «Εποπτεύουσες Αρχές» σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για την εκτέλεση δημοσίων έργων. 

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που προκύψουν έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και 
παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Περιφέρειας, συνεργάζονται με τη Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας ή τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των οικείων Περιφερειακών 
Ενοτήτων για την αντιμετώπισή τους (ενεργοποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για 
εξεύρεση επιπλέον πόρων, συνδρομή σε έρευνα και διάσωση, κλπ) . 
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Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των Περιφερειών, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος για την υποστήριξη φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που επιχειρούν για 
διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών,  κλπ., θα 
πρέπει να γίνεται για λόγους συντονισμού από την Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και 
τα Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων, εφόσον έχουν εξουσιοδοτηθεί για 
το σκοπό αυτό και να εξετάζεται κατά προτεραιότητα. 
Α3.3 Σχεδιασμός χειμερινής συντήρησης στο υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (δημοτικοί οδοί, κλπ) 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και 
των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006), ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί στην παράγραφο 2.3 του παρόντος.  

Νοείται ότι στην έννοια της συντήρησης του οδικού δικτύου συμπεριλαμβάνεται και η 
αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο (χειμερινή συντήρηση). 

Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, που κατά κανόνα είναι 
αρμόδιοι για τη συντήρηση του οδικού δικτύου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δήμου (στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού), 
κατόπιν σχετικής εντολής του Δημάρχου προχωρούν πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου:   
1. Στην έγκαιρη προμήθεια και αποθήκευση άλατος ή και άλλων κατάλληλων υλικών (ψηφίδα, κτλ.), 

όπως επίσης και την προληπτική συντήρηση μηχανημάτων αποχιονισμού και διασποράς άλατος. 
2. Στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού έργων και δράσεων χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου.  
3. Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών προγραμματισμένων μισθώσεων ιδιωτικών μέσων κλπ., όπου 

αυτό απαιτείται, με βάση το σχεδιασμό,  
4. Στον ορισμό υπευθύνων και επικεφαλής συντονιστή για τις εργασίες αποχιονισμού και 

αντιμετώπισης προβλημάτων παγετού του εσωτερικού οδικού δικτύου των πολεοδομικών 
συγκροτημάτων και οικισμών αρμοδιότητάς τους. 

5. Στην προτεραιοποίηση των οδικών αξόνων ως προς την επέμβαση σε περιπτώσεις αδυναμίας 
συνολικής αντιμετώπισης προβλημάτων λόγω εκτεταμένων χιονοπτώσεων και παγετού. 

6. Στην έκδοση προγράμματος επιφυλακής και βαρδιών των υπαλλήλων τους. 
Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της συνέργειας των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε 

έργα και δράσεις χειμερινής συντήρησης και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας που εμπλέκεται 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού, ειδικά όταν μια περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 
(άρθ. 2 και 8 Ν.3013/2002 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 110 Ν.4249/2014), κρίνεται σκόπιμο στα 
ΣΤΟ των Δήμων, να εξεταστούν και θέματα που συνδέονται με τη χειμερινή συντήρηση σε επίπεδο 
Δήμου.  

Οι λόγοι που επιβάλουν να εξετασθούν τέτοιου είδους ζητήματα στα ΣΤΟ συνδέονται με το 
συντονισμό και τη συνέργεια όλων των φορέων, που έχουν αρμοδιότητες χειμερινής συντήρησης 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων από 
χιονοπτώσεις και παγετό στο οδικό δίκτυο, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

Θέματα που συνδέονται με την σύγκληση των ΣΤΟ αναφέρονται αναλυτικότερα στην παράγραφο 
7.12 του παρόντος. 

Νοείται ότι σε περιπτώσεις που προκύψουν έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Δήμου, που είναι αρμόδιοι για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του 
Δήμου, συνεργάζονται με τον υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την αντιμετώπισή τους 
(ενεργοποίηση μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς για εξεύρεση επιπλέον πόρων, 
συνδρομή σε έρευνα και διάσωση, κλπ) . 

Η κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών χειμερινής συντήρησης των Δήμων, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος για την υποστήριξη φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που επιχειρούν για διάσωση και 
απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ., θα πρέπει να γίνεται 
για λόγους συντονισμού από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου και να εξετάζεται κατά 
προτεραιότητα. 
Α3.4 Χαρτογραφική απεικόνιση σχεδίων αποχιονισμού του κύριου οδικού δικτύου της χώρας 

H Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, προς διευκόλυνση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα αντιμετώπισης 
προβλημάτων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο, από την χειμερινή περίοδο 2006-
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2007 εκδίδει σε ετήσια βάση, για τις εννιά ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας, με τη βοήθεια 
γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών,  σειρά θεματικών χαρτών στους οποίους απεικονίζονται:  

 Οι θέσεις αρχικής στάθμευσης μηχανημάτων που  χρησιμοποιούνται  για χειμερινή συντήρηση 
(Σταθμοί Αποχιονισμού, κλπ) 

 Τα μέσα που διατίθενται αθροιστικά ανά θέση σε αρχικό στάδιο και ανά οδικό άξονα  

 Τα σημεία στάθμευσης των περιπολικών του Π.Σ. κατά την φάση 2 (αυξημένη ετοιμότητα, μερική 
ή γενική επιφυλακή)8 
Στόχος της  ανωτέρω θεματικής χαρτογράφησης είναι η διαμόρφωση συνολικής αρχικής εικόνας 

από τους φορείς που εμπλέκονται σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, για την υποβοήθηση του 
έργου τους, αναφορικά με την κατανομή των μέσων που χρησιμοποιούνται σε αρχικό στάδιο για την 
χειμερινή συντήρηση στο κύριο Οδικό Δίκτυο (Αυτοκινητόδρομοι, Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο 
αρμοδιότητας Περιφερειών και παράπλευρο οδικό δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων)  

Η χαρτογράφηση πραγματοποιείται σε δύο διαφορετικές θεματικές σειρές. Στην πρώτη σειρά ως 
υπόβαθρο απεικονίζονται τα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων ενώ στην δεύτερη σειρά 
ως υπόβαθρο απεικονίζονται οι υψομετρικές κλάσεις, δεδομένης της σημασίας του υψομέτρου στην 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Συγκεκριμένα, οι υψομετρικές κλάσεις που χρησιμοποιούνται 
στην ανωτέρω χαρτογραφική απεικόνιση είναι, πεδινή (0-300 μέτρα), λοφώδης (301-600 μέτρα), 
ημιορεινή (601-900 μέτρα), ορεινή ( άνω των 900 μέτρων). Οι ανωτέρω υψομετρικές κλάσεις 
καθορίστηκαν σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (υπ’ αριθμ’ 
Φ.970/ΑΔ:7753/Σ1863/22-11-2012 έγγραφο της ΕΜΥ), ώστε να είναι κοινές με τις υψομετρικές 
κλάσεις που χρησιμοποιεί η ΕΜΥ στα καθημερινά δελτία πρόγνωσης καιρού καθώς και τα Έκτακτα 
Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 
(ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. 

 
Α4. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ 
ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

Η ετοιμότητα φορέων χειμερινής συντήρησης θα πρέπει να βασίζεται στις καθημερινές 
προγνώσεις των καιρικών φαινομένων κατά τη χειμερινή περίοδο.  

Θεσμικά, ο επίσημος φορέας πρόγνωσης καιρικών φαινομένων, όπως χιονοπτώσεις, παγετός, 
χαμηλές θερμοκρασίες κτλ., είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) (ΠΔ 161/1997, ΦΕΚ 
142/Α΄/1997).  

Τονίζεται ότι μετεωρολογικά προϊόντα (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, άλλες ειδικές 
προγνώσεις καιρού, κλπ) που παράγουν εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλα ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα, έχουν ερευνητικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
θεσμικά9 από την πολιτεία για την τεκμηρίωση κατάστασης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας λόγω 
έντονων καιρικών φαινομένων, που γίνεται μόνο κατόπιν των σχετικών επίσημων προγνώσεων της 
Ε.Μ.Υ. 

Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες των φορέων υλοποίησης έργων και δράσεων χειμερινής 
συντήρησης στο οδικό δίκτυο οφείλουν να ενημερώνονται σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τις επίσημες προγνώσεις 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Επίσης, η ΕΜΥ εκτός των καθημερινών δελτίων πρόγνωσης καιρού εκδίδει και Έκτακτα Δελτία 
Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων 
(ΕΔΠΕΚΦ), τα οποία προσδιορίζουν χωρικά και χρονικά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων (υπ’ 
αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ).10. Τα ανωτέρω έκτακτα δελτία της ΕΜΥ 
(ΕΔΕΚ και ΕΔΠΕΚΦ) αποτελούν πληροφορία με βαρύνουσα σημασία για την ετοιμότητα των φορέων 
χειμερινής συντήρησης. 

Τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων 
Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ και αποστέλλονται στο Κέντρο 

                                                           
8 Από το 2011 και μετά 
9 Για το λόγο αυτό, οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν τα ανωτέρω μετεωρολογικά προϊόντα συνοδεύονται από δήλωση αποποίησης 

ευθύνης απέναντι στον τελικό χρήστη ή σε τρίτο πρόσωπο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ζημιά ή απώλεια κέρδους 

που μπορεί να αποβεί από την χρήση των δεδομένων αυτών. 
10 Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ’ Φ 595/ΑΔ. 741/Σ. 143/1-2-2010 έγγραφο της ΕΜΥ, τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών 

Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης εκδήλωσης ή αιφνίδιας εκδήλωσης ενός η περισσότερων επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων ενώ τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) εκδίδονται σε περίπτωση πρόβλεψης επιδείνωσης ή 
μεταβολής του καιρού. 
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Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ)11 διαβιβάζονται με ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα 
προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των φορέων χειμερινής 
συντήρησης, προκειμένου να τεθούν οι φορείς σε κατάσταση ετοιμότητας πολιτικής προστασίας σε 
εφαρμογή του άρθρ. 2 παρ.4α του Ν. 3013/2002 για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω 
πρόβλεψης έντονων ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. 

Τα επίπεδα ετοιμότητας βάσει των Έκτακτων Δελτίων Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) ή των Έκτακτων 
Δελτίων Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), οι συγκεκριμένες ενέργειες του 
κάθε επιχειρησιακά εμπλεκόμενου Φορέα σε κάθε επίπεδο και η λήψη πρόσθετων μέτρων 
καθορίζεται από τον αντίστοιχο σχεδιασμό του. 

Ειδικότερα ζητήματα που συνδέονται με την αποστολή του ανωτέρω ιδιαίτερου προειδοποιητικού 
σήματος αναφέρονται με αναλυτικό τρόπο στην παράγραφο 10.1 και περιγράφονται στο Διάγραμμα 
1 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών 
από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 
6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67). 

Νοείται ότι οι Δ/νσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και τα Γραφεία Πολιτικής 
Προστασίας των Δήμων που λαμβάνουν από το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ τα ιδιαίτερα προειδοποιητικά σήματα, με 
συνημμένα τα Έκτακτα Δελτία Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) και τα Έκτακτα Δελτία Πρόγνωσης 
Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΠΕΚΦ), που εκδίδονται από την ΕΜΥ, θα πρέπει άμεσα να 
ενημερώνουν τους επικεφαλής υπεύθυνους χειμερινής συντήρησης του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας των Περιφερειών και των Δήμων αντίστοιχα, προκειμένου να τεθούν σε ετοιμότητα για 
την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το 
σχεδιασμό τους για τη χειμερινή συντήρηση. 

Σημειώνεται ότι ο υψομετρικός προσδιορισμός που χρησιμοποιείται στα δελτία της ΕΜΥ (πεδινές, 
ημιορεινές περιοχές, κλπ) είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις υψομετρικές κλάσεις που 
χρησιμοποιούνται από τη ΓΓΠΠ για τη χαρτογραφική απεικόνιση των σχεδίων αποχιονισμού (σχετικό 
έγγραφο της ΕΜΥ Φ970/ΑΔ7753/Σ.1863/22-11-2012). 

 
Α5. ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

Η επίσημη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων και των υπευθύνων λειτουργίας των έργων με παραχώρηση, για την 
επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο από πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού, αποτελεί 
αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων υπηρεσιών τροχαίας της ΕΛ.ΑΣ.12 

Ειδικότερα, για την επικρατούσα κατάσταση, κυρίως  στους αυτοκινητόδρομους (Π.Α.Θ.Ε. Εγνατία 
οδός, κλπ) και στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδίως σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών λόγω 
χιονοπτώσεων ή παγετού, παρακαλείται το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ να εκδώσει σχετική διαταγή για την 
άμεση και απευθείας  ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ/ ΕΣΚΕ) από 
τις κατά τόπους υπεύθυνες υπηρεσίες τροχαία της ΕΛΑΣ, σε εφαρμογή του Παραρτήματος Ε΄ του 
Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (Υ.Α.1299/7-4-2003 - ΦΕΚ 423/Β΄/2003). 

Η επίσημη ενημέρωση του κοινού, για την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού 
δικτύου από πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού, αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους υπευθύνων 
υπηρεσιών της ΕΛΑΣ13.  

Η ενημέρωση του κοινού πραγματοποιείται κατά περίπτωση με την έκδοση δελτίων τύπου και 
ανακοινώσεων, με την μορφή προφορικών δηλώσεων και συνεντεύξεων καθώς και μέσω της 
ιστοσελίδας της ΕΛΑΣ (www.astynomia.gr) η οποία ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθ 
όλη την διάρκεια της χειμερινής περιόδου για την επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο από 
πλευράς χιονοπτώσεων και παγετού. 

                                                           
11 Με το άρθρο 68 του Ν.4249/2014, το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) υπάγεται στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο 

Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος. Η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία του ΕΣΚΕ αναφέρονται στην ΥΑ 29310 
οικ. Φ.109.1/27-06-2014 (ΦΕΚ 1869/Β΄/2014). 

12 Σχετικό το υπ’ αριθ. 2501/14/40-α’/ 20-11-2012, υπ’ αριθ. 5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. «Ειδικό Σχέδιο 
κινητοποίησης κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται 
από έντονη χιονόπτωση-χιονοθύελλα-παγετό» το οποίο εγκρίθηκε με το 4096/12-07-2006 έγγραφό μας, καθώς και των εν ισχύ 
συμφωνιών αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών. 

13 Σχετικό το υπ’ αριθ. 5301/4/16-λδ/20-06-2006 έγγραφο του Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. «Ειδικό Σχέδιο κινητοποίησης κεντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ. για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από έντονη χιονόπτωση-
χιονοθύελλα-παγετό» το οποίο εγκρίθηκε με το 4096/12-07-2006 έγγραφό μας. 

http://www.astynomia.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το παρόν προσαρτάται στο ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 
ΆΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ  
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 Γενικά περί συντήρησης και επιτήρησης του οδικού δικτύου. 
Σύμφωνα με την Αριθμ. 44070/2194/10-06-2009 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των δημόσιων οδών είναι οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 
νυν Περιφέρειες (ΦΕΚ 270/2009) όμως κατά τη περίπτωση Α7 "Αρμόδιοι προς συντήρηση όλων των 
υπόλοιπων δημόσιων οδών καθώς και των τμημάτων των παραπάνω αναφερομένων οδών που 
βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων οικισμών, είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, ο καθένας μέσα 
στα όρια της διοικητικής τους περιφέρειας", η οποία επικυρώθηκε με την Αριθμ. 62240/698/30-09-
2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας η οποία επικύρωσε και αποδέχτηκε την 
προαναφερθείσα μετά και την αλλαγή του φορέα με το νόμο τού Καλλικράτη.  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου 

Δυνάμει λοιπόν των παραπάνω οδοί που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που υπάγονται στην Περιφέρεια Στ. 
Ελλάδας:  
α. Από κόμβο Κ4 − Αράχωβα− Δελφοί− παράκαμψη Χρυσού − κόμβος Κακανού (συνάντηση με ΕΟ Ιτέας − 
Ναυπάκτου) − έως τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων της παράκαμψης ΄Αμφισσας (Κ2). 
β. Από τον κόμβο των Αγίων Αποστόλων (Κ2) – Αγία Ευθυμία – Βουνιχώρα 
γ. Από τη διασταύρωση με την Ε.0.48 (Λιβαδειά − Άμφισσα) − Ιτέα− Γαλαξίδι − Άγιοι Πάντες −Πάνορμος − 
Ερατεινή − Παραλία Τολοφώνας − Άγιος Νικόλαος – Άγιος Σπυρίδωνας − Σπηλιά − Παραλία Γλυφάδας – 
Μαραθιάς − Σκάλωμα − Μοναστηράκι − Μανάγουλη − Όρια Νομών Φωκίδας − Αιτωλοακαρνανίας (γέφυρα 
Μόρνου). 
Δ. Σκαμνός − Παύλιανη προς Μαυρολιθάρι από εθν. οδό Λαμίας −Λιβαδειάς μέσω Πουρναράκι και Οίτης. 
Ε. Οίτη προς Γραβιά. 
Στ. Αμφίκλεια προς Γραβιά 
Ζ. Περιφερειακή Οδός Ιτέας από το σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Διακλάδωση από Ιτέα προς 
Δελφούς μέχρι την Εθνική Οδό Λειβαδιάς, Άμφισσας» μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό 
«Ιτέα − Δεσφίνα − προς Δίστομο». 
η. Ιτέα − Δεσφίνα − προς Δίστομο έως τα όρια των νομών Φωκίδας και Βοιωτίας (νέα χάραξη). 
θ. Τοποθεσία Μισόκαμπος (από το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Ιτέα −Δεσφίνα − προς 
Δίστομο») προς Αντίκιρρα Βοιωτίας (Όρια Νομού). 
ι. Σπερνόρεμα (από Εθν. Οδό Άμφισσας − Μπράλλου) − Κολοσκοπή − Πυρά − Μαυρολιθάρι 
−Καστριώτισσα − Αθ. Διάκος − Κάτω Μουσουνίτσα − Γέφυρα Νταού – Συκέα − Λευκαδίτι −Λιδωρίκι. 
ια. θέση Βρύζες (σημείο συνάντησης με Επαρχιακή Οδό Σπερνόρεμα − Κολοσκοπή − Πυρά –Μαυρολιθάρι 
− Καστριώτισσα − Αθ. Διάκος − Κάτω Μουσουνίτσα − Γέφυρα Νταούτη − Συκέα −Λευκαδίτι − Λιδωρίκι) – 
Στρώμη − Γέφυρα Νταού (σημείο συνάντησης με την ίδια Επαρχιακή Οδό). 
ιβ. θέση Βρύζες − όρια Νομού προς Παύλιανη Φθιώτιδας. 
Ιγ. Το οδικό τμήμα από Παραλίμνια Οδό Μόρνου (μέσω Κονιάκου) έως το σημείο συνάντησης με την 
επαρχιαή οδό 5 στην περιοχή Μουσουνίτσας. 
ιδ. Το οδικό τμήμα από επαρχιακή οδό 9 «Γαλαξείδι − Πεντεόρια» έως το σημείο συνάντησης με την 
Εθνική Οδό «Άμφισσα −Λιδωρίκι − Ξηροπήγαδο» (έξωθεν Βουνιχώρας). 
ιε. Γραβιά−Λιλαία−Πολύδροσο−όρια Νομού προς Αμφίκλεια Φθιώτιδας. 
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κ. Πολύδροσο −Άνω Πολύδροσο − Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού από το σημείο συνάντησης με την 
Επαρχιακή Οδό «Γραβιά − Λιλαία − Πολύδροσο – όρια Νομού» μέχρι το σημείο συνάντησης με την Οδό 
’Αμφίκλεια − Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού». 
Κα. Γαλαξείδι − Πεντεόρια − Καρύδι (σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας −Ναυπάκτου). 
Κβ. Σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας − Μπράλλου» − Καστέλλια − Αποστολιά −όρια 
Νομού προς Οίτη Φθιώτιδας. 
κγ. Μαυρολιθάρι − όρια Νομού προς Νεοχώρι Υπάτης Φθιώτιδας. 
Κδ . Λίλαια− Επτάλοφος − όρια Νομού προς Αράχωβα. 
κε. Περιφερειακή Οδός Επταλόφου από και έως τα σημεία συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λίλαια− 
Επτάλοφος − όρια Νομού προς Αράχωβα». 
λ. Από σημείο συνάντησης με την Εθνική Οδό «Άμφισσας − Μπράλλου» (θέση Νεκροταφείο του οικισμού 
Ελαιώνος) μέχρι το σημείο συνάντησης με την Επαρχιακή Οδό «Λιλαία −Επτάλοφος − όρια Νομού προς 
Αράχωβα». 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 Γενικά περί συντήρησης και επιτήρησης του οδικού δικτύου 

Σύμφωνα με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2006) «ως συντήρηση νοείται η αποκατάσταση των 
βλαβών του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας της οδού (στηθαία, νησίδες ασφαλείας, 
σήμανση κ.ο.κ.), επιφυλασσομένων των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για την αρμοδιότητα και 
τις ευθύνες των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.» 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων - Στοιχειώδης Συντήρηση οι οποίες 
εκδόθηκαν από την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. Δ3β/156/10-Ω/30-6-2003 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τις Οδηγίες Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων - Κύρια Συντήρηση 
Οδοστρωμάτων οι οποίες εκδόθηκαν από την Εγνατία Οδό Α.Ε. και εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 
Δ1α/ο/8/60/12-07-2004 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ, ως Κύρια Συντήρηση των στοιχείων του 
αυτοκινητόδρομου ορίζεται το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν ως σκοπό την πλήρη 
αποκατάσταση της ποιοτικής και δομικής τους κατάστασης. Περιλαμβάνουν εργασίες μεγάλης 
έκτασης, όπως αποκαταστάσεις, βελτιώσεις και επισκευές των στοιχείων του αυτοκινητόδρομου. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57Α/1999 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει) άρθρο 10, παράγραφος 1, «Όποιος έχει τις κατά τον παρόντα Κώδικα αρμοδιότητες ή την 
εξουσία επί του πράγματος, επί του οποίου διεξάγεται δημόσια κυκλοφορία, υποχρεούται να 
λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από τη δημόσια κυκλοφορία να μη δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων 
προσώπων ή άλλων έννομων αγαθών.» 

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 323/2008 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 
αποδεκτή με το 46096/22-07-2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  «Η αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. 
Α’ Βαθμού για απομάκρυνση πάσης φύσεως αντικειμένων μετά την πρόκληση ατυχημάτων, απορρέει 
αφενός μεν από τις διατάξεις των άρθρων 75 στοιχείο Ι περιπτ.(β) αριθμ.4 και περ.(γ) αριθμ.4 του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), στις οποίες προβλέπεται αρμοδιότητά τους για την καθαριότητα των 
κοινοχρήστων χώρων περιλαμβανομένων των οδών, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την αποφυγή 
δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, αφετέρου δε από τις διατάξεις του άρθρου 
10 παρ.1 του Ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57 Α’), με τις οποίες ανατίθεται στις 
υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες κατά το νόμο για τη συντήρηση των οδών και η αρμοδιότητα για 
την διασφάλιση και την επίβλεψη της απρόσκοπτης και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας στις 
οδούς ευθύνης τους και την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων ή ζημιών από τη δημόσια κυκλοφορία, 
σε τρίτα πρόσωπα ή έννομα αγαθά. 

Για τους Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού, αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις οδούς ευθύνης τους, απορρέουν από 
το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 παρ.1 του Π.Δ/τος 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21 Α’) και του άρθρου 10 παρ.1 του Ν.2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) (ΦΕΚ 57 Α’)». 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι φορείς συντήρησης του οδικού δικτύου έχουν την αρμοδιότητα τόσο 
για την τακτική συντήρηση του οδοστρώματος και των συνοδών τεχνικών έργων όσο και για την 
εξασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων στο οδικό δίκτυο με την 
αποκατάσταση της βατότητας και την απομάκρυνση εμποδίων που μπορεί να έχουν προκληθεί εκτός 
των άλλων και από την εκδήλωση φυσικών η ανθρωπογενών καταστροφών, στα οποία 
περιλαμβάνονται το χιόνι, τα πλημμυρικά ύδατα και τα φερτά υλικά, οι εδαφικοί και βραχώδεις όγκοι 
που έχουν κατολισθήσει, τα ερείπια κατεστραμμένων κτηρίων κ.τ.λ.    

Η επικρατούσα κατάσταση στο οδικό δίκτυο, ο έλεγχος κυκλοφορίας, η επιβολή προσωρινών 
περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, όταν αυτό επιβάλλεται 
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από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τελείως 
προσωρινών καταστάσεων αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπους αρμοδίων υπηρεσιών της ΕΛΑΣ 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ.1/2005, άρθρ. 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Ν. 
2696/1999 – ΦΕΚ 57/Α΄/1999, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 
4313/2014). 

Επισημαίνεται ότι, για τα τμήματα του οδικού δικτύου που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Δρόμοι 
Ανάπτυξης» των έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, που 
έχουν κυρωθεί οι Συμβάσεις Παραχώρησής τους και έχουν παραδοθεί για λειτουργία, το ανωτέρω 
έργο της ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιείται σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμφωνίες 
αστυνόμευσης μεταξύ του Υπουργείου  Προστασίας του Πολίτη και των παραχωρησιούχων εταιρειών. 

Επίσης, ο έλεγχος της επικρατούσας κατάστασης για την καλή λειτουργία του έργου παραχώρησης  
(επιθεώρηση, επισήμανση και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων, λήψη μέτρων ενημέρωσης των 
χρηστών, διαχείριση κυκλοφορίας, κλπ) πραγματοποιείται και με ευθύνη των παραχωρησιούχων 
εταιρειών στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους,  με άμεση ενημέρωση των κατά τόπους αρμόδιων 
υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. 

Διευκρινίζεται ότι η αστυνόμευση του έργου παραχώρησης από την ΕΛ.ΑΣ. είναι ανεξάρτητη από 
τον έλεγχο της επικρατούσας κατάστασης που πραγματοποιείται από τους παραχωρησιούχους και 
προβλέπεται στις σχετικές συμβάσεις παραχώρησης και εγχειρίδια λειτουργίας.  

  
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου 
B.2.1 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου 

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης των ολοκληρωμένων τμημάτων των 
αυτοκινητοδρόμων βασίστηκε στις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ που εκδόθηκαν σε εφαρμογή 
του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και επικαιροποιήθηκε με βάση τις χαράξεις των νέων 
τμημάτων αυτοκινητοδρόμων που κατασκευάστηκαν από τις παραχωρησιούχες εταιρίες του 
προγράμματος «Δρόμοι ανάπτυξης». Αντίστοιχα η κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης του 
Εθνικού και Επαρχιακού οδικού βασίστηκε στις αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των Κρατικών 
Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2-8-2006) και παρατίθενται 
στο σχετικό παράρτημα Β του παρόντος και επικυρώθηκε από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων των 
Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων).          

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι 
αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), 
περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010). 

Η αρμοδιότητα συντήρησης των τμημάτων του οδικού δικτύου που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό 
ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο και διέρχεται μέσα από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, χωρίς 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 
Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/1985), ανήκει κατά περίπτωση στις Περιφέρειες ή τους οικείους Δήμους ανάλογα 
με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών 
Περιφερειών ή των Περιφερειαρχών μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»14. 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω αποφάσεις, ανήκει στην 
αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των διοικητικών ορίων εκάστου.  
B.2.2 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. 

Μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄/2010) οι 
αρμοδιότητες για τη συντήρηση των οδών που ανήκαν στις καταργηθείσες Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις (επαρχιακό οδικό δίκτυο) και στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (εθνικό οδικό δίκτυο), 
περιήλθαν πλέον στις νέες Περιφέρειες που συστήθηκαν με τον Ν. 3852/10 και ασκούνται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες τους (αρθ. 186 παρ.ΙΙ.ΣΤ.1 του Ν.3852/2010).  

Στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την 
κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (ΑΔΑ: 6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-Ε67), παρουσιάζονται συνοπτικά οι οργανικές 
μονάδες των Περιφερειών (Δ/νσεις Τεχνικών Έργων, κλπ)  που έχουν αρμοδιότητες συντήρησης στο 

                                                           
14 Οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των κρατικών Περιφερειών παρατίθενται στο παράρτημα Δ του παρόντος (70-83 

σχετικά) 
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εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν 
εκδοθεί για το σκοπό αυτό και έχουν κοινοποιηθεί στην ΓΓΠΠ μετά από σχετική αλληλογραφία 
(6194/17-9-2012 έγγραφο της ΓΓΠΠ). 
B.2.4 Κατανομή των αρμοδιοτήτων συντήρησης στο υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο (δημοτικοί οδοί, 
κλπ). 

Το υπόλοιπο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και 
των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών Περιφερειών που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του 
Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162Α/2-8-2006), ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός των 
διοικητικών ορίων εκάστου.  

Σε περίπτωση οδού που διέρχεται από περισσότερους Δήμους, η ευθύνη κατανέμεται τμηματικά 
σε κάθε Δήμο που η οδός διέρχεται μέσα στα όρια της διοικητικής του ευθύνης 

Όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου των πρώην Δήμων και Κοινοτήτων που 
συνενώνονται, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται πλέον από τους Δήμους που συνιστώνται με 
το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 (αρθ. 283, παρ.1 του Ν.3852/2010). 

Σύμφωνα με το άρθ.1 του ΠΔ 28/1929 «Κωδικοποίηση διατάξεων για κατασκευή-συντήρηση 
οδών» οι οδοί του κράτους διαιρούνται σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές ή κοινοτικές και 
αγροτικές.  

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010, στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων προστίθεται τομέας υπό στοιχείο η' και υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία 
- Αλιεία», στον οποίο περιλαμβάνονται εκτός των άλλων οι αρμοδιότητες μελέτης και εκτέλεσης έργων 
τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και 
ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα 
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 

Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τα ανωτέρω, η συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου και κατά 
συνέπεια η αποκατάσταση αυτού από ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, 
ανήκει στην αρμοδιότητα συντήρησης των Δήμων, εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας 

Η αρμοδιότητα συντήρησης των τμημάτων του οδικού δικτύου που έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό 
ή Επαρχιακό οδικό δίκτυο και διέρχεται μέσα από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, χωρίς 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή μέσα στα όρια οικισμών οριοθετημένων σύμφωνα με το από 24.4.1985 
Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/1985), ανήκει κατά περίπτωση στις Περιφέρειες ή τους οικείους Δήμους ανάλογα 
με τα όσα αναφέρονται στις αντίστοιχες αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των πρώην κρατικών 
Περιφερειών ή των Περιφερειαρχών μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»15. 

Σημειώνεται (όπως έχει ήδη αναφερθεί) ότι στην έννοια της συντήρησης του ανωτέρω οδικού 
δικτύου συμπεριλαμβάνεται και η αντιμετώπιση προβλημάτων από χιονοπτώσεις και παγετό 
(χειμερινή συντήρηση). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Χαρτογραφική αποτύπωση των διοικητικών ορίων του Δήμου Δελφών  

                                                           
15 Οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Γραμματέων των κρατικών Περιφερειών παρατίθενται στο παράρτημα Δ του παρόντος (70-83 

σχετικά) 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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  Χαρτογραφική αποτύπωση της κατανομής των αρμοδιοτήτων συντήρησης του οδικού δικτύου του 
Δήμου Δελφών , όπως έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Γ.Γ.Π.Π. (www.civilprotection.gr) και ειδικότερα 
στην ενότητα «ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» και στο πεδίο «Κατανομή 
Αρμοδιοτήτων Συντήρησης Οδικού Δικτύου». Στους ανωτέρω χάρτες αποτυπώνονται επίσης τα όρια 
των Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων, καθώς και οι κυριότερες πόλεις της Περιφέρειας. 

 

http://www.civilprotection.gr/
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ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΛΑΤΟΣ: 
  

(Στις εγγραφές που ακολουθούν αποδίδεται και κωδικός σάρωσης QR για τη γρήγορη και εύκολη 
αναζήτησή τους χαρτογραφικά, επιπλέον η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί τόσο το Δήμο όσο και τους 
συναρμόδιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στον αποχιονισμό προκειμένου να εντοπίζουν άμεσα 
τις θέσεις άλατος σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη) 
 
ΔΕ Άμφισσας:  

 Πλησίον κλειστού γυμναστηρίου 

 
 Κατά μήκος της Δημοτικής Οδού Άμφισσας Προσηλίου 
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 Εντός Κοινότητας Δροσοχωρίου 

 
ΔΕ Γαλαξιδίου 

 Είσοδο Κοινότητας Βουνιχώρας πλησίον γηπέδου.  

 
ΔΕ Γραβιάς 

 Πρώτη Είσοδο Κοινότητας Γραβιάς 

 
 

 Κοινότητα Καλοσκοπής (θέση «Βρύζες» από κοινού με ΔΕ Καλλέων) 
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ΔΕ Δελφών 

 Εντός Κοινότητας Δελφών  

 
ΔΕ Δεσφίνας 

 Θέση «Σφαγεία» 
 
ΔΕ Καλλιέων  

 Κοινότητα Μαυρολιθαρίου (προαύλιο δημοτικού καταστήματος, Έξοδος κάτω γειτονίας) 

 
 Είσοδο Κοινότητας Στρώμης  
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 Κοινότητα Πανουργιά (θέση «Βρύζες» από κοινού με ΔΕ Γραβιάς 

 
 Κοινότητα Αθανασίου Διάκου, θέση «Μπόζγουρη» 

 
ΔΕ Παρνασσού 

 Γήπεδο Πολυδρόσου  

 
 Εντός Κοινότητας Επταλόφου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Το παρόν προσαρτάται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
 

Τα μνημόνια ενεργειών συντάσσονται από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  κατ’ εφαρμογή του 
Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση 
Χιονοπτώσεων και Παγετού. Μετά τη σύνταξή τους, το τμήμα Πολιτικής Προστασίας κοινοποιεί 
αντίγραφο του αντίστοιχου μνημονίου ενεργειών στον Δήμαρχο, καθώς και στους λοιπούς 
εμπλεκόμενους σε επίπεδο Δήμου. 

 
Για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου αποδίδονται ενέργειες και δράσεις σε οργανικές μονάδες του 
Δήμου (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας , Τεχνικές Υπηρεσίες, κλπ) και σε άλλα όργανα του Δήμου 
(Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ). Νοείται ότι για το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων 
Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και 
Παγετού Δήμου οι δράσεις αποδίδονται στις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Δήμου και σε άλλα 
όργανα του Δήμου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Κοινότητας, κλπ), σύμφωνα με τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις εξουσιοδοτικές πράξεις του Δημάρχου. Επισημάνουμε ότι 
σε περίπτωση τροποποίησης του ΟΕΥ, δυνάμει του άρθρου 21 του Νόμου 4662/2020  ή της 
απόφασης Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων οι δράσεις θα αποδίδονται στις 
αντίστοιχες οργανικές μονάδες ή τα όργανα που θα τους μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα χωρίς να 
απαιτείτε τροποποίηση του παρόντος.   
 
Διευκρινίζεται ότι η ΔΕΥΑ ως ανεξάρτητο Νομικό πρόσωπο συντάσσει το δικό της σχέδιο. 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 - ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ 
Στο παρόν Παράρτημα Δ1 παρατίθενται ειδικότερα: 

 Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Δελφών  

 Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 

 Μνημόνιο ενεργειών Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δελφών  

 Μνημόνιο ενεργειών Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου Δήμου Δελφών  

 Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
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 Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δελφών  

 Μνημόνιο ενεργειών Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Δελφών  
 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Δημάρχου Δελφών  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις  

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του 
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 
14.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1η 
έκδοση) 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου, να προβεί σε συνεργασία με τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς με την μορφή Μητρώου 
Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση 
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Έκδοση απόφασης συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου Δελφών 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.13 του Ν.3013/2002 

 Εντολή προς τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του 
ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, και την 
κοινοποίησή τους στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου. 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου για την τήρηση καταλόγου των ωφελούμενων του προγράμματος «Βοήθεια 
στο Σπίτι» 

 Εντολή προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου για την καταγραφή διαθέσιμων θερμαινόμενων χώρων  

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής 
Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας 
των υπηρεσιών του Δήμου έναντι χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

 Εντολή προς τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του 
κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. 
 
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Δίνει εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) 
συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και 
συχνότερα. 

 Προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την 
επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων 
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λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις 
εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν 
στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.  
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 
Ο Δήμαρχος Δελφών μετά από την ενημέρωσή του από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας: 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί  

 Εντολή για ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Δελφών για την άμεση 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχειά διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων  του Δήμου για ενημέρωση του κοινού 
σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες 
για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού). 

 Εντολή προς τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων  του Δήμου για ενημέρωση σε τοπικό 
επίπεδο, των αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων 
καιρικών φαινομένων 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για έλεγχο της  πορείας υλοποίησης των 
προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου 
Δελφών  

 Εντολή προς την Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου για την διάθεση θερμαινόμενων χώρων για προστασία αστέγων 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 
Δήμου Δελφών , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων 
του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών 
σχετικά με τις επιπτώσεις από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτουν 
(μηχανήματα έργων, κλπ.) για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που 
επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση 
βλαβών, κλπ 

• Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων 
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος Δελφών  

• Εντολή για συνδρομή προσωπικού και μέσων του Δήμου Δελφών  σε όμορους Δήμους μετά από 
σχετική συνεννόηση με τους αρμόδιους Δημάρχους 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με 
υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, από όμορους Δήμους, την 
οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ 

• Εντολή του Δημάρχου προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για σύγκληση του ΣΤΟ, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο 

• Ενημέρωση του οικείου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την τρέχουσα κατάσταση 

• Αίτημα στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την κήρυξη της περιοχής που πλήττεται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον συντρέχουν λόγοι 

• Έκδοση απόφασης διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου Δελφών σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τον Περιφερειάρχη, αν κρίνεται απαραίτητο (αρθ. 94 παρ. 4.27 του Ν.3852/2010) 
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• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή 
ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί  

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση εθελοντικών 
οργανώσεων πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Δελφών για υποστηρικτικές 
δράσεις στο έργο του  

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο Δελφών για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, καθώς και για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα χρειαστεί 
προσωρινή φιλοξενία σε στεγασμένους θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλπ) που 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω 
πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές, και ενημέρωση του οικείου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον εν 
λόγω εκτιμώμενο αριθμό   

• Εντολή προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού του Δήμου για την δρομολόγηση δράσεων για την παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό 
υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω 
πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο  εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, με την 
συνδρομή του Π.Σ. 

• Εντολή στις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Υποδομών, στη Δ/νση Περιβάλλοντος  καθώς και στην 
ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα 
ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 
Δήμου Δελφών , για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή 
ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
 
 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις  

 Έκδοση Απόφασης ορισμού υπευθύνων του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών . 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του 
Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου, με βάση τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 
14.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών  και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης 
Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1η 
έκδοση) 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη συντήρηση εξοπλισμού και μέσων 
που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου, να προβεί σε συνεργασία με τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες, στην κατάρτιση μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς με την μορφή Μητρώου 
Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση 
του έργου τους στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 
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 Συνδράμει τους Αντιδημάρχους των Δημοτικών Ενοτήτων για την καταγραφή των μέσων και του 
ανθρώπινου δυναμικού, που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, και την 
κοινοποίησή τους στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου. 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί, για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών 
μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη διενέργεια άσκησης Πολιτικής 
Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας 
των υπηρεσιών του Δήμου έναντι χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του παρόντος). 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για δράσεις ενημέρωσης του κοινού για τη 
λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού. 
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Δίνει εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας. Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) 
συγκαλείται σε ετήσια βάση ή αν υπάρξει ανάγκη (π.χ. τροποποίηση του παρόντος σχεδίου) και 
συχνότερα. 

 Προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή καλύμματος του Δημάρχου στο Συντονιστικού Τοπικό 
Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση κινδύνων λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, όπως επίσης 
και ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

 Ιεραρχεί και δρομολογεί, κατά το μέρος που τον αφορά, τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν 
στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο.  
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για τη σύγκληση του Συντονιστικού 
Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητο 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
(ΣΟΠΠ), εφόσον προσκληθεί  

 Εντολή για ετοιμότητα του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Δελφών για την άμεση 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχειά διαχείριση των συνεπειών από την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για ενημέρωση του κοινού σε τοπικό 
επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που εκδίδονται από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από τους πολίτες για την 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού), σε συνεργασία με τους 
Αντιδημάρχους των ΔΕ. 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για ενημέρωση σε τοπικό επίπεδο, των 
αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την αναμενόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών 
φαινομένων σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους των ΔΕ. 

 Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για έλεγχο της  πορείας υλοποίησης των 
προπαρασκευαστικών δράσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου 
Δελφών  
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 
Δήμου Δελφών , για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για άμεση κινητοποίηση των υπαλλήλων 
του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, για συλλογή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις 
επιπτώσεις από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 
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• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας για διάθεση προσωπικού και μέσων που διαθέτουν 
(μηχανήματα έργων, κλπ.) για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου 
αρμοδιότητας του Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που 
επιχειρούν για διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση 
βλαβών, κλπ 

• Συντονισμός της άμεσης υποστήριξης του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκόμενων φορέων 
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., κλπ) στο έργο διάσωσης και απεγκλωβισμού με μέσα που διαθέτει ο Δήμος Δελφών  

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για υποβολή αιτήματος συνδρομής με 
υλικά και μέσα προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, από όμορους Δήμους, την 
οικεία  Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ΚΕΠΠ 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου για την διάθεση 
επιπλέον πόρων στις αρμόδιες υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης του Δήμου, σε περίπτωση που τα 
διαθέσιμα μέσα και τα υλικά του προγράμματος χειμερινής συντήρησης δεν επαρκούν για την άμεση 
αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, του Μητρώου Εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου για την διάθεση 
επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του έργου των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων 
(Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), κατόπιν σχετικού αιτήματος, σε περίπτωση που τα άμεσα 
διαθέσιμα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν 

• Εισηγείται στο Δήμαρχο για σύγκληση του ΣΤΟ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή 
ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί  
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Εκτίμηση του αριθμού των πολιτών στην περιοχή ευθύνης τους, για τους οποίους θα χρειαστεί 
προσωρινή φιλοξενία σε στεγασμένους θερμαινόμενους χώρους (τουριστικά καταλύματα, κλπ) που 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω 
πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ιδίως σε ορεινές και 
απομακρυσμένες περιοχές, και ενημέρωση του οικείου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για τον εν 
λόγω εκτιμώμενο αριθμό   

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για την ενεργοποίηση, εφόσον συντρέχουν 
λόγοι, του Μητρώου Εργοληπτών με ιδιωτικούς φορείς για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την 
άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τη Δ/νση Υποδομών, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  καθώς και την 
ΔΕΥΑ του Δήμου για άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών αρμοδιότητάς τους (δίκτυα 
ύδρευσης, οδικό δίκτυο, κλπ), η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακόπηκε λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού 

• Συντονισμός δράσεων και διάθεσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων, εντός των ορίων του 
Δήμου Δελφών , για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002 

• Εντολή προς το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου για παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή 
ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν διατεθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού.  
 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δελφών  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων του Δήμου, που δύνανται να διατεθούν στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 
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• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο χειμερινής συντήρησης στο 
οδικό δίκτυο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (έγκαιρη προμήθεια άλατος και 
αποθήκευση σε προστατευόμενο χώρο κ.λ.π.) 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας 
Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου Δελφών με βάση 
τις οδηγίες σχεδίασης της παραγράφου 14.2 του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 
και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την 
κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» (1η έκδοση) και υποβολή του στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, 
προκειμένου να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 

• Σύνταξη ή επικαιροποίηση μνημονίων ενεργειών, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του 
Δήμου, στα οποία να προσδιορίζονται οι επιχειρησιακά υπεύθυνοι υπάλληλοι, ο ρόλος και οι δράσεις 
αυτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού. Στα πλαίσια αυτά 
συντάσσονται τηλεφωνικοί κατάλογοι με τηλέφωνα και θέσεις υπευθύνων των Δήμων (Παράρτημα Ι), 
τα οποία και κοινοποιούνται στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του Π.Σ. και της ΕΛ.ΑΣ. 

• Κοινοποίηση του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού του Δήμου 
Δελφών στις αρμόδιες κατά τόπους Διοικήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής 
Αστυνομίας, για λόγους άμεσης κινητοποίησης και πληρέστερης ενημέρωσής τους 

• Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για τη διασφάλιση της 
ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων καθώς και της 
λήψης αποφάσεων 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο 

• Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, μνημονίου συνεργασίας με 
ιδιωτικούς φορείς με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων), για την 
εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, για την περίπτωση που 
δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου 

• Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) του Δήμου κατόπιν εντολής του 
Δημάρχου 

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό 
που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους των ΔΕ. 

• Προγραμματισμός διενέργειας άσκησης Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού 
και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ (παράγραφος 8.2.1 του 
παρόντος) 

• Τήρηση αρχείου με τις Εθελοντικές Οργανώσεις του Δήμου Δελφών. 
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Συγκαλεί, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους 
ετοιμότητας για την επίλυση ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, όπως επίσης και 
ζητημάτων που αφορούν τη συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 

 Προχωρά στη διαμόρφωση του τελικού σχεδιασμού του Δήμου Δελφών  για ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις του Δημάρχου Δελφών  και με βάση τα μέτρα, έργα και δράσεις που προτάθηκαν 
στο ανωτέρω Συντονιστικό Τοπικό Όργανο. 
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

 Σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου 

• Επικαιροποίηση καταλόγου των άμεσα διαθέσιμων επιχειρησιακών μέσων που έχει ο Δήμος, καθώς 
και των μέσων που δύνανται να διατεθούν μέσω του μνημονίου συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς 
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για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού και ενημέρωση του Δημάρχου.  

• Μεριμνά για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του 
Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που επιχειρούν για 
διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ 

 Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 
από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού), σε 
συνεργασία με τους Αντιδημάρχους των ΔΕ.  

•  Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αναμενόμενη 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε συνεργασία με το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και σε 
συνεργασία με τους Αντιδημάρχους των ΔΕ. 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Άμεση ενημέρωση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης Υποδομών  και της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος  που εμπλέκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την άμεση κινητοποίησή τους, μετά από 
σχετική εντολή Δημάρχου 

• Συνεχής επικοινωνία με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας , το  Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας και 
την Π.Υ. Άμφισσας για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις των 
χιονοπτώσεων και του παγετού 

• Άμεση επικοινωνία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας τη 
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας για λόγους αμοιβαίας ενημέρωσης και 
συντονισμού στη διαχείριση πόρων 

• Ενεργοποίηση του μνημονίου ενεργειών για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών που προέρχονται από 
την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. 

• Ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του 
Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση του έργου του 
Δήμου 

• Ενεργοποίηση του Μητρώου Εργοληπτών με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του 
Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την υποστήριξη του έργου 
των λοιπών επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (Π.Σ., ΕΛ.ΑΣ., Δήμοι, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ), κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, σε περίπτωση που τα άμεσα διαθέσιμα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου 

• Υποβολή αιτήματος, μετά από σχετική εντολή Δημάρχου, για συνδρομή με υλικά και μέσα προς 
ενίσχυση του έργου του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και διαχείριση των συνεπειών 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, από όμορους Δήμους, την οικεία Περιφέρεια και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση 

• Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που με εντολή Δημάρχου έχουν 
εμπλακεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση 
χιονοπτώσεων και παγετού 

• Μέριμνα για τη σύγκληση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) κατόπιν εντολής του Δημάρχου 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 13, Ν.3013/2002 

• Ενημέρωση του ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών 

• Ενημέρωση για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των πόρων που έχουν 
διατεθεί με εντολή του Δημάρχου 

• Ενεργοποίηση μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής 
προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του Δήμου 
Δελφών  

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο Δελφών για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για 
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους των ΔΕ. 
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Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών που η 
διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης 

• Δρομολογεί δράσεις για την παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης 
ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο  εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, με την συνδρομή του Π.Σ. 

• Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, που η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης,  σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

• Ενημερώνει τον Δήμαρχο για την παραμονή, μερική αποκλιμάκωση ή ολική αποκλιμάκωση των 
πόρων που έχουν διατεθεί με εντολή του Δημάρχου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

• Ενεργοποιεί εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δήμο 
Δελφών, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού 

• Ενεργοποιεί μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, μετά από σχετική εντολή του Δημάρχου ή 
του Αντιδημάρχου, για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 
λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 

• Ενημερώνει το ΚΕΠΠ σχετικά με την εξέλιξη των δράσεων αποκατάστασης και διαχείρισης των 
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. 
 
Κατάλογος Οχημάτων-Μηχανημάτων για δράσεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Δελφών 
 
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ)  
 

1 ΜΕ 51627 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΓΡΑΒΙΑ 

2 ΜΕ 51611 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΔΕΣΦΙΝΑ 

3 ΜΕ 51618 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

 
ΣΚΑΠΤΙΚΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ 
 

1 ΜΕ 108215 ΦΟΡΤΩΤΗΣ – ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB)  ΑΜΦΙΣΣΑ 

2 ΜΕ 108214 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (JCB) ΙΤΕΑ 

3 ΜΕ 82430 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ(JCB)  ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

4 ΜΕ 73911 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)  ΠΟΛΥΔΡΟΣΣΟ 

5 ΜΕ 34421 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ)  ΓΡΑΒΙΑ 

6 ΜΕ 100968 ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ (CASE) ΔΕΛΦΟΙ 

7 ΜΕ 51630 ΦΟΡΤΩΤΗΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ) ΔΕΣΦΙΝΑ 

8 ΜΕ 133852 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΜΦΙΣΣΑ 

9 ΜΕ 824440 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

 
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ 
 

1 ΚΗΥ 7918 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (IVECO) ΑΜΦΙΣΣΑ 

2 ΚΗΥ 7928 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (IVECO) ΙΤΕΑ 

3 ΚΗΥ 7939 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (IVECO) ΔΕΣΦΙΝΑ 

4 ΚΗΙ 5260 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΕΣΦΙΝΑ 

5 ΚΗΥ 7919 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ (IVECO)  
(με αλατοδιανομέα και λεπίδα) 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ 
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6 ΚΗΥ 7937 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

7 ΚΗΥ 7914 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

8  ΚΗΙ 4505  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ   ΓΡΑΒΙΑ 

10 ΚΗΗ 1647 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

11 ΚΗΗ 1646 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΕΣΦΙΝΑ 

12 ΚΗΥ 4500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΙΤΕΑ 

13 ΚΗΥ 7917 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ (Unimog) ΓΡΑΒΙΑ 

14 ΚΗΗ 1649  
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  
(με αλατοδιανομέα και λεπίδα) 

ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

15 ΚΗΗ 1650 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  
(με αλατοδιανομέα και λεπίδα) 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

16 ΚΗΗ 7089 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΣΣΑ 

17 ΚΗΗ 7087 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

15 ΚΗΗ 7095 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
(με αλατοδιανομέα και λεπίδα) 

ΓΡΑΒΙΑΣ 

19 ΚΗΗ 7094 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ 
(με αντλία νερού) 

ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

20 ΚΗΗ 7098 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΕΛΦΩΝ 

21 ΚΗΗ 1648  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΥ   

 
EΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) 
 

1 KHY  5256 9 ΘΕΣΕΩΝ      Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2 KHY  5254 9 ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

3 KHY  5255 9 ΘΕΣΕΩΝ Δ.Ε ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

4 ΚΗΗ 1638 20 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Δελφών  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

 Καταγραφή του προσωπικού και των μηχανολογικών της μέσων προς ενίσχυση του έργου του 
Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων 
και παγετού, για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου 
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

 Έλεγχος και διάθεση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που δύνανται να χρησιμοποιηθεί για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και 
παγετού 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή χιονοπτώσεων και παγετού 

• Μεριμνά για την ενίσχυση με προσωπικό και μέσα των δράσεων σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας.  
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών. 

 Αποστέλλουν συνεργεία για άμεσο, καθαρισμό, έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας 
υποδομών αρμοδιότητάς τους όπως και συνδράμουν σε σχετικές οδηγίες.   
 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  
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Μνημόνιο ενεργειών Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Υποδομών του Δήμου Δελφών  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις 

 Συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου στην κατάρτιση μνημονίου 
συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς με την μορφή Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών 
προσώπων), για την εξασφάλιση επιπλέον πόρων προς ενίσχυση του έργου του Δήμου στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, 
για την περίπτωση που δεν επαρκούν οι πόροι του Δήμου 
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

 Έλεγχος άμεσα διαθέσιμου εξοπλισμού και μέσων που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών λόγω χιονοπτώσεων και παγετού 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωσή χιονοπτώσεων και παγετού 

• Μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών, κλπ 
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών – Κατάλογος Μηχανικών ΔΤΥ και Δνσης 
Υποδομών 

 Αποστέλλουν συνεργεία για άμεσο έλεγχο και αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών 
αρμοδιότητάς τους (οδικό δίκτυο, τεχνικά έργα, κλπ) 
 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 
(Αν. Προϊσταμένη) 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  2265079305 

2 ΑΣΠΑΣΙΑ ΡΑΛΛΙΟΥ ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2265079306 

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΝΑΣ ΤΕ Μηχανικών Έργων 
Υποδομής 

(Αν. Προϊστάμενος) 

Δ/νση  Υποδομών 2265079197 

4 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2265022156 

5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2265028346 

6 ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΟΣ 

ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2265022151 

7 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2265028347 

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΑΤΟΣ Τεχνολόγος Μηχανικός 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

Συνεργάτης Δημάρχου  2265079239 

9 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Συνεργάτης Δημάρχου 2265022151 

10 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΜΕΝΟΥ Αρχιτέκτονας Μηχανικός Συνεργάτης Δημάρχου 2265022151 

11 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΥΧΑΣ Μηχανικός Έργων Υποδομής  Συνεργάτης Δημάρχου 2265072128 

12 ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  Συνεργάτης Δημάρχου 2265022151 

13 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ Μηχανικός Χωροταξίας Συνεργάτης Δημάρχου 2265022151 

 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Αντιδημάρχων Δημοτικών Ενοτήτων  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας 

• Καταγραφή των επιχειρησιακά διαθέσιμων πόρων της ΔΕ, που δύνανται να διατεθούν στην 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών μετά την 
εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος σχεδίου. 
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• Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στο σχέδιο χειμερινής συντήρησης στο 
οδικό δίκτυο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των 
συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού (έγκαιρη προμήθεια άλατος και 
αποθήκευση σε προστατευόμενο χώρο κ.λ.π.) 

• Διασφάλιση της ικανότητας ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων Φορέων 
καθώς και της λήψης αποφάσεων 

• Εξασφάλιση επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους.  

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό 
που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ. 

• Τήρηση αρχείου με Εθελοντές που δραστηριοποιούνται στη Δ.Ε. 

• Ορίζει τα σημεία αποθήκευσης του άλατος στη Δημοτική Ενότητα.  
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση 
ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη 
συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

• Μεριμνά για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του 
Δήμου, κατόπιν σχετικού αιτήματος των φορέων (Π.Σ., ΕΚΑΒ, ΔΕΔΔΗΕ, κλπ) που επιχειρούν για 
διάσωση και απεγκλωβισμό ατόμων, παροχή ιατρικής βοήθειας, αποκατάσταση βλαβών, κλπ 

 Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 
από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού). 

•  Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αναμενόμενη 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε συνεργασία με το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

• Υποστηρίζει την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου στην υλοποίηση της δράσης που αφορά στην  
διάθεση θερμαινόμενων χώρων για προστασία αστέγων 
 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Άμεση ενημέρωση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση κινητοποίησή του,  

• Συνεχής επικοινωνία για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις των 
χιονοπτώσεων και του παγετού 

• Εισηγείται στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας την Ενεργοποίηση του Μητρώου με ιδιωτικούς 
φορείς, σε περίπτωση που τα άμεσα διαθέσιμα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν. 

• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των επιχειρήσεων απεγκλωβισμού και διάσωσης από 
την αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή και ενημέρωση του Δημάρχου Δελφών και Αντιδημάρχου Πολιτικής 
Προστασίας. 

• Τήρηση κατάστασης με τα διατιθέμενα μέσα και προσωπικό που έχουν εμπλακεί για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο Δελφών για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για 
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. 

• Συντονίζει τα διαθέσιμα μέσα και κατευθύνει τα οχήματα και μηχανήματα που επιχειρούν 
(δημοτικά ή ιδιώτη) στη Δημοτική Ενότητα για τον Αποχιονισμό. 
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει το Δήμαρχο για το συνολικό αριθμό των πολιτών που η 
διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης 

• Δρομολογεί δράσεις για την παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης 
ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό 
δίκτυο  εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού, με την συνδρομή του Π.Σ. 



60 

 

• Βρίσκει καταλύματα για τους πολίτες του Δήμου, που η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί 
αδύνατη, λόγω πολυήμερης διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης,  σε 
συνεργασία με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας.  

• Συντονίζει εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, που δραστηριοποιούνται στο Δημοτική 
Ενότητα, για υποστηρικτικές δράσεις στο έργο του στην άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών λόγω 
χιονοπτώσεων και παγετού. 
 
 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την 
Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού Δήμου Δελφών  

 
Μνημόνιο ενεργειών Προέδρου Κοινότητας  
 

 
Προπαρασκευαστικές δράσεις  

• Εξασφάλιση επικοινωνίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους.  

• Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που 
προέρχονται από χιονοπτώσεις και παγετό, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες και το έντυπο υλικό 
που έχουν εκδοθεί από την ΓΓΠΠ. 

• Τήρηση αρχείου με Εθελοντές που δραστηριοποιούνται στη κοινότητα. 
Προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης 
κινδύνων από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

 Συμμετοχή στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (ΣΤΟ) στη φάση συνήθους ετοιμότητας για την επίλυση 
ζητημάτων συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, όπως επίσης και ζητημάτων που αφορούν τη 
συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας 
Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου για την εκδήλωση χιονοπτώσεων 
και παγετού 

• Εισηγείται στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας για τον κατά προτεραιότητα αποχιονισμό 
τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου. 

 Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο, βάσει των οδηγιών αυτοπροστασίας και των δελτίων τύπου που 
εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας 
από τους πολίτες για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων και παγετού). 

•  Ενημερώνει σε τοπικό επίπεδο τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αναμενόμενη 
εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας. 
Δράσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού 

• Άμεση ενημέρωση του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Ενότητας, με στόχο την άμεση κινητοποίησή του,  

• Συνεχής επικοινωνία για τη συλλογή περαιτέρω πληροφοριών που συνδέονται με τις επιπτώσεις των 
χιονοπτώσεων και του παγετού εντός της κοινότητας 

• Εισηγείται στον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας, ενίσχυση των δράσεων, σε περίπτωση που τα 
άμεσα διαθέσιμα μέσα του Δήμου δεν επαρκούν. 

• Συνδράμει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη 
διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. 

• Ενημέρωση κοινού για δράσεις πολιτικής προστασίας που δρομολογούνται από το Δήμο Δελφών για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών, καθώς και για 
τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. 
Δράσεις για την άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών 

• Συλλέγει πληροφορίες και ενημερώνει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας για το συνολικό 
αριθμό των πολιτών που η διαμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη, λόγω πολυήμερης 
διακοπής δικτύων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης 

• Συνδράμει τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας για την παροχή βοήθειας (φαρμακευτικό υλικό, 
καύσιμα, τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης) σε κατοίκους που έχουν αποκλειστεί λόγω πολυήμερης 
διακοπής της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο  εξαιτίας χιονοπτώσεων και παγετού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Στον Δήμο Δελφών δραστηριοποιούνται οι ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις: 
 

α/α Επωνυμία 
 

Τομείς δράσης 
 

Υπεύθυνος Εθελοντικής 
Οργάνωσης 

 

Τηλέφωνα 
επικοινωνίας 

 

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΔΙΑΣΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ-
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ-
ΦΩΤΙΕΣ-      ΣΕΙΣΜΟΥΣ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
ο Δήμος μας με την υπ’ αριθ. 50/518/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ10Ω9Θ-ΖΥΣ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  (επισυνάπτεται) έχει εγκρίνει την εκτέλεση εργασιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές/τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του, για λόγους Πολιτικής Προστασίας 
έτους 2022 και έχει καταρτήσει το ετήσιο μητρώο εργοληπτών (μνημόνιο συνεργασίας με ιδιωτικούς 
φορείς) με την υπ’ αριθ. 07/70/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΞ0Ω9Θ-ΨΛΝ) του ίδιου οργάνου προκειμένου να 
μπορέσει να επέμβει άμεσα σε έκτακτα περιστατικά μισθώνοντας οχήματα και μηχανήματα έργου 
κατάλληλα για κάθε περίσταση 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΤΑΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 JCB ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2 UNIMOG ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΟΥΣΟΣ ΣΩΤ. ΧΡΗΣΤΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 CATERPILLAR ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
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3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΙΟΙ ΘΕΜ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

2 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΡΠ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

3 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠ. ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

4 ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

5 ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

6 ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

7 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ ΓΡΑΒΙΑΣ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 UNIMOG 424 ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2 UNIMOG 427/21 ΓΡΑΒΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ- ΙΤΕΑ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΜΦΙΣΣΑ- ΓΑΛΑΞΙΔΙ- ΙΤΕΑ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΤΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

2  ΕΚΧΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

3  JCB  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

4  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

5  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

2  JCB  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

3  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

4  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

5  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

6  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

2  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

3  ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

4  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

5  JCB  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

6  ΤΡΑΚΤΕΡ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

7  ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΟΕ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  CASE 580  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  CAT 330  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

3  JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4  CAT C120  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

5  CAT 941  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

6  CAT 966  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

7  CAT 305  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

8  LIEBHERR  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

9  GEHL  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

10  ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΙΝΙΚΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

11  ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΦΑΓΚΡΕΖΟΥ-ΚΟΡΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  ΤΣΑΠΑΚΙ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

3  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4  ΦΟΡΤΗΓΟ MRS  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

5  ΝΤΑΛΙΚΑ SCANIA  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  ΥΔΡΟΦΟΡΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΚΡΟΝΟΣ ΕΤΕ ΟΕ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ-ΛΕΠΙΔΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 
MASEYFERGYSON  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

2  ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣΓΑΙΩΝ FAUN-FRISCH F105A  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

3  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

4  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KUBOTA  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

5  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ SCHAEFF HML30F  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

6  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ SCHAEFF HML40F  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

7  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ Ο-Κ ΜΗ-6 PMS  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

8  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU PC290  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

9  ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT M643  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

10  ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT 955K  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

11  ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT966C  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

12  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΜΑΝ 
TGS41.480  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

13  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES 
3336  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

14  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ MERCEDES  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

15  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΜΑΝ716  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

16  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ MERCEDES1114  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

17  ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ MERCEDES 
704  

ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  

18  ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΤΟΥΟΤΑ HILUX 4X4  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ-ΙΤΕΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΩΝ  
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΩΤΗΣ GEHL  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

2  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

3  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΛΑΓΓΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  ΕΚΣΚΣΦΕΑΣΧ4-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΛΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

3  BOBCAT  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4  ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

5  ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

6  ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

7  ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

8  ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

9  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

3  ΤΣΑΠΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4  ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

5  JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 JCB 91hp  ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ84hp  ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

3 ΦΟΡΤΗΓΟ16 ton ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΥΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΑΤΕΒΕ 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΗΓΟ-ΒΥΤΙΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

2  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

3  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

4  ΑΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΛΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

2  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ 

3  ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  

4  ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΓΡΑΒΙΑΣ  
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5  GRADER  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

6  ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  

  
ΣΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1. BOBCAT ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

3. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

4. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 180hp  ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΗΜΟΥ  
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

2 ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

3 ΔΙΑΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Α/
Α  

ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

2  ΦΟΡΤΩΤΗΣ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

3  ΤΣΑΠΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

4  ΦΟΡΤΩΤΑΚΙ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

5  JCB  ΑΜΦΙΣΣΑΣ  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

1  JCB  ΙΤΕΑΣ  

2  ΦΟΡΤΗΓΟ  ΙΤΕΑΣ  

3  ΦΟΡΤΩΤΗΣ BOBCAT  ΙΤΕΑΣ  

4 ΦΟΡΤΗΓΟ ΙΤΕΑΣ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΤΡΙΨΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ Caterpillar ΑΜΦΙΣΣΑ-ΙΤΕΑ -ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

2 ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ- ΦΟΡΤΩΤΗΣ Caterpillar ΑΜΦΙΣΣΑ-ΙΤΕΑ -ΓΑΛΑΞΙΔΙ 

 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1. ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΟΛΕΣ 

 
ΣΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1. BOBCAT ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2. ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

3. ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΤΣΑΠΑ) ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

4. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ ΚΟΥΒΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 180hp  ΓΡΑΒΙΑ- ΚΑΛΛΙΕΩΝ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΝΑΓΝΟΥ ΧΡ. ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ- ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε  

2 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε  

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΠΙΠΙΤΣΑ ΓΕΡΟΣΙΔΕΡΗ (ΠΕΝΥ)  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 JCB ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΔΕΣΦΙΝΑ-ΙΤΕΑ 

2 ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ-ΔΕΣΦΙΝΑ-ΙΤΕΑ 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΟΥ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ-ΓΡΑΦΙΑ-ΔΕΛΦΟΙ 

 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΜΠΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (STEREA SOLAR ENERGY)  

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

 
ΚΑΒΑΛΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε  

 
 
LKD ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΕΕ  

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ(ΟΧΗΜΑ ΕΛΞΗΣ ΗΜΙΡΥΜ/ΝΟΥ) ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

   

 
ΛΙΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ (ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ)  Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 

   

 
ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΟΧΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ- ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

   

 
ΠΟΛΥΜΗΧΝΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 

   

 
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
 

A/A ΕΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

1 ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΟΛΕΣ ΟΙ Δ.Ε 
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*Τα τηλέφωνα των εργοληπτών διατηρούνται στα αρχεία της υπηρεσίας,  σεβόμενοι το Νόμο 
4624/2019 - ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
 
Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) για την Πληρωμή Δαπανών Πολιτικής 
Προστασίας  
Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να υποβοηθήσουν τους Δήμους στην περίπτωση που δεν δύνανται 
να ικανοποιήσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας με 
ίδια μέσα και απαιτείται να καταφύγουν στην υλοποίηση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης σε 
εξωτερικό ανάδοχο.  
Στο πλαίσιο αυτό, και για τις κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) που δεν 
απαιτούν μελέτη, ή για υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από 
μια φυσική καταστροφή (π.χ πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ.), όπως άντληση πλημμυρικών υδάτων, 
απομάκρυνση φερτών υλών, άρση καταπτώσεων και εμποδίων στο οδικό δίκτυο, αποφράξεις στο 
δίκτυο ομβρίων κ.ο.κ. καθώς και για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες μετά από καταστροφικά 
φαινόμενα οφειλόμενα σε ανθρωπογενή αιτία, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 118  του Ν. 
4412/2016, ΌΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΎΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 4782/2021  όπως αυτό ισχύει, να 
προσφεύγουν στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 και 2 περ. 31 του   Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. 31 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021  
ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο 
πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της 
επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς 
φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το ν. 4782/2021.  
Κρίσιμοι παράμετροι, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της διαδικασίας απευθείας 
ανάθεσης για την πληρωμή δαπανών πολιτικής προστασίας, είναι οι εξής: 
Α. Πιστοποίηση έκτακτης ανάγκης 
Η απευθείας ανάθεση κατεπειγουσών απλών εργασιών (σωστικές εργασίες), όπως αυτές ορίστηκαν 

ανωτέρω, δεν προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης Κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.  

Το γεγονός ότι από την έκτακτη ανάγκη, που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά από 
καταστροφικά φαινόμενα οφειλόμενα σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, προκύπτει άμεσος κίνδυνος 
βλάβης της περιουσίας και της ζωής των πολιτών, της οικονομίας, των υποδομών, του περιβάλλοντος και 
των συμφερόντων του Δήμου και πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσες ενέργειες προς άρση αυτών των 
δυσμενών συνεπειών, μέσω κατεπειγουσών απλών τεχνικών εργασιών (σωστικές εργασίες), δύναται να 
αποδεικνύεται με πιστοποίηση από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, 
με το Δελτίο ΕΜΥ Επιδείνωσης κ.λ.π.  

Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.2, Ν.3852/2010 «Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής 
κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο 
Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
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επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή 
του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 

 
Β. Κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) και δαπάνες πολιτικής προστασίας 

Οι δαπάνες που προκαλούνται για κατεπείγουσες απλές τεχνικές εργασίες (σωστικές εργασίες) 
εντάσσονται στις κατ΄ εξαίρεση δαπάνες που πραγματοποιούνται εκτάκτως (δαπάνες για τις οποίες από τη 
φύση στους δεν είναι δυνατή η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 4 του Π.Δ 80/2016), σύμφωνα με το 
άρθρο 9, παρ. 4 του Π.Δ 80/2016, το οποίο ρητά προβλέπει ότι η ανάληψη υποχρέωσης και η δέσμευση 
της απαραίτητης πίστωσης για τις δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν (π.χ. δαπάνες πολιτικής 
προστασίας), αναλαμβάνονται αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του ύψους της οφειλής π.χ. της παραλαβής 
του σχετικού λογαριασμού (ΓΛΚ 2/86104/0026/11-9-17). Οι οικονομικές εγκρίσεις δηλαδή που 
απαιτούνται γίνονται απολογιστικά. Στην απόφαση ανάληψης, υποχρέωσης θα πρέπει να γίνεται σαφής 
αναφορά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εξυπηρετεί από την πραγματοποίηση της δαπάνης (ύψος 
ποσού, διάρκεια γεγονότος, παρεχόμενη υπηρεσία κ.λ.π). 

Γ. Δήμοι ως Αναθέτουσες Αρχές 
Οι Δήμοι αποτελούν σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1, περ. 2 & 3 και Παράρτημα I του Προσαρτήματος 

Α΄ του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021  «μη Κεντρικές Αναθέτουσες 
Αρχές».  

Μη Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 3 του 
Ν.4412/2016, νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές που δεν είναι ΚΑΑ (Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές). 

 
Δ. Διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4782/2021  

 Τεχνική επάρκεια 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την 

επίβλεψη δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης είναι η Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις 
δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών. Σε περίπτωση αναθέτουσες αρχές που κρίνουν ότι δεν 
διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή η τεχνική τους επάρκεια είναι ελλιπής, εφαρμόζεται το άρθρο 44 του 
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 Αρμόδια όργανα για τη διενέργεια της διαδικασίας 
Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς 

να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου (Δημοτικού  Συμβουλίου) για το σκοπό αυτό (άρθρο 
118, παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021). 

Επομένως για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας 
ή γενικής υπηρεσίας απαιτείται απόφαση Δημάρχου χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου 
(άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 
377 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 ). 

 

 Προθεσμίες  
Χρονικό σημείο έναρξης της διαδικασίας είναι η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς 

φορείς της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε 
διαπραγμάτευση.  

Η πρόσκληση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ υπό τις επιφυλάξεις του άρθρου 120 
Ν.4412/2016 όπως ισχύει. 

  

 Εκτιμώμενη αξία- χρηματικό όριο 
 Η προσφυγή στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, 

δεν υπερβαίνει το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 118  του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021. 

 Μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ’ έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, 
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της 
αναθέτουσας αρχής κατ΄ έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση 
των ανωτέρω είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. 
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 Δυνατότητες χρηματοδότησης, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, 
μπορούν να προέρχονται από ίδιους πόρους, Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (ΚΑΠ) κλπ ή από 
Επιχειρησιακά Προγράμματα ή άλλες χρηματοδοτικές πηγές, όπως ΤΠ&Δ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο. 
 

 Κανόνες δημοσιότητας  
 Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς έχουν την ευχέρεια να απευθύνονται σε 

συγκεκριμένους οικονομικές φορείς της επιλογής τους.  
Η ευχέρεια αυτή δεν αποκλείει την πιθανότητα άλλος οικονομικός φορέας να υποβάλει 
προσφορά στο πλαίσιο της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, η 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας θα πρέπει να εξετάσει και την εν λόγω προσφορά.  

 Μετά την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει αυτή στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το Ν. 4782/2021   

 Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, στην παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 προβλέπεται κάθε 
αναθέτουσα αρχή, προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να 
δημοσιεύει μία φορά κατ΄ έτος και για διάστημα είκοσι ημερών πρόσκληση για την κατάρτιση 
καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. 

 Στην πρόσκληση η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν 
απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας για την εγγραφή τους στους καταλόγους (άρθρο 118, 
παρ.5, Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 ). Στους καταλόγους 
εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενοι, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει. 
 

 Περιεχόμενο απόφασης απευθείας ανάθεσης  
Η απόφαση ανάθεσης περιέχει κατ’ ελάχιστο (άρθρο 118, παρ.3, Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το ν. 4782/2021):  
  την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής,  
  περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης και την αξία της, 
  όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του οικονομικού φορέα στον οποίο ανατίθεται η σύμβαση, 
  κάθε άλλη πληροφορία που η αναθέτουσα αρχή κρίνει απαραίτητη 

Αν παραβιασθεί η υποχρέωση για τα ανωτέρω, η σύμβαση είναι αυτοδίκαια άκυρη. 
 

 Ειδικότερες περιπτώσεις  
 Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση ορεινών ή νησιωτικών δήμων, και όταν έπειτα από τη σχετική 

πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής δεν είναι δυνατή η κατάρτιση καταλόγου με τουλάχιστον 
τρεις (3) οικονομικούς φορείς, τότε η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών χωρίς κλήρωση 

  Η διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 Ν.4412/2016 μπορεί να 
ολοκληρωθεί έστω κι αν έχει υποβληθεί μόνο μία προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021 , όπου και ορίζονται οι 
περιπτώσεις ματαίωσης διαγωνιστικών διαδικασιών. Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021  δεν προβλέπεται ως λόγος 
ματαίωσης η υποβολή μίας και μόνο προσφοράς, οπότε, στην περίπτωση αυτή, οι διαγωνιστικές 
διαδικασίες ολοκληρώνονται κανονικά. Υφίσταται δυνατότητα ματαίωσης (με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής), εφόσον η μοναδική προσφορά κριθεί ως μη 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει του άρθρου 106, παρ. 2, περ. δ'16 του Ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/2021  

                                                           
16 Ιστοσελίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Ερώτηση-απάντηση 25 «Συχνές ερωτήσεις - 

απαντήσεις (F.A.Q) σε σχέση με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)”, https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-

ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0, τελευταία 

επίσκεψη 28-04-2020) 

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-syxnes-ervthseis-apanthseis-faq-gia-to-n-4412-2016/list/29?resetfilters=0&clearordering=0&clearfilters=0
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 Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που 
ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω 
κατάλογο 

  Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο 
της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ   
 ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Δελφών  
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ακολούθως παρατίθεται κατάλογος όλων των Ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών καταλυμάτων 
εντός της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δελφών με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΔΩΜΑΤΙΑ 

/ΚΛΙΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ        

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

185/334 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1 ΔΕΛΦΟΙ 2265082101 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

34/65 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ & 
Α.ΣΥΓΓΡΟΥ 37 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082919  
2265082325 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ    
ΗΝΙΟΧΟΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

60/116 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 78 ΔΕΛΦΟΙ 2265082151 

ΔΕΛΦΟΙ 
ΠΑΛΛΑΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

44/82 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 69 ΔΕΛΦΟΙ 2265082151 

ΕΛΑΤΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛ.ΔΙΑΜ/ΤΩΝ 

86/124 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΙΤΑΜΟΣ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΙΤΑΜΟΣ 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 

2234061162  
2103644666 

ΕΥΡΩΠΗ 
ΜΠΗΤΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

38/81 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265042288 

ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΠΑΛΑΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

85/175 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΛΕΩΦ.ΗΡΩΩΝ 6 ΙΤΕΑ 2265033300 

ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

(MANSION) 

28/64 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ & 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 13 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082205 
2106983833 

ΑΚΡΟΠΟΛ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

35/57 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 
13 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082675  
2265082676 

ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ 
ΜΠΗΤΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

29/55 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265042288 

ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

21/40 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 59B 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082580 
2265082244 

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

8/16 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 80 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265042292  
2265041788 

ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

26/54 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΙΑΚΟΣ 

ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΙΑΚΟΣ 

2265063148  
2265063150 

ΓΑΛΗΝΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

30/60 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

28ΗΣ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55 

ΙΤΕΑ 2265032278 

ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

7/15 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ 20 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265041328 
6937154567 
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ΕΡΜΗΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

35/67 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 27 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082318  
2265082163 

ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

37/62 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Γκιώνας 1 ΙΤΕΑ 2265032294  
2265032295 

ΚΑΣΤΡΟ 
ΛΙΛΑΙΑΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

10/17 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Επαρ.Οδ. 
Γραβιάς-

Φθιώτιδας 

ΓΡΑΒΙΑ 2234051320 

ΚΟΥΡΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

10/23 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Β.ΠΑΥΛΟΥ & 
ΦΡΕΙΔΕΡ.58 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082629 

ΛΕΦΑΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

24/50 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 17 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082324  
2265082874 

ΛΗΤΩ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

21/46 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 15 ΔΕΛΦΟΙ 2265082302 

ΜΕΤΟΧΙ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

10/20 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

6ο χιλιόμετρο 
Παρνασσού-
Πολυδρόσου 

ΓΡΑΒΙΑ 2265091194  
6977876211 

ΝΑΥΣΙΚΑ 
ΜΠΗΤΣ 
ΜΟΤΕΛ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΜΟΤΕΛ 

18/36 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΗΡΩΩΝ 6 ΙΤΕΑ 2265035007  
2265033300 

ΝΗΔΥΜΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

34/65 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΔΗΜΟΥ 
ΦΡΑΓΚΟΥ 6-8 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082056 

ΝΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

6/12 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΗΡΩΩΝ & 

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265041266 

ΟΛΥΜΠΙΚ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

20/39 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Φρειδερίκης 59 ΔΕΛΦΟΙ 2265082793 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

31/59 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Β.ΠΑΥΛΟΥ & 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 32 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082321 
2265082370 

ΠΟΡΤΟ 
ΛΟΥΡΜΠΑ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

30/58 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265041230  
2265042009 

ΠΥΘΙΑ 
ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 

ΤΕΧΝΗΣ 

ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

28/48 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 6 ΔΕΛΦΟΙ 2265082328 

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

29/40 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΔΙΑΚΟΥ 2 

ΙΤΕΑ 2265033413 

ΑΡΓΩ Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

5/10 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Στρατηγού 
Καμμένου 17-19 

ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265041996 

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

5/14 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

Επαρ.Οδ. 
Πολυδρόσου-

Άνω 
Πολυδρόσου 

540 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ 2234051116 
2234051773 

ΑΜΦΙΣΣΕΟΥΜ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

41/80 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 18 ΑΜΦΙΣΣΑ 2265022161  
2265022162 

ΑΡΙΩΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

23/46 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΣΥΓΓΡΟΥ 29 ΔΕΛΦΟΙ 2265082097 

ΑΡΤΕΜΙΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

13/25 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 60 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082494 

ΒΑΡΩΝΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

16/32 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΥΛΟΥ & 
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 25 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082345 

ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛ.ΔΙΑΜ/ΤΩΝ 

17/30 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 

ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΑΓΙΩΝ 

ΠΑΝΤΩΝ 

2266081266  
2103455756 

ΕΡΩΧΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

12/20 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ 
ΦΩΚΙΔΟΣ 

2234029610  
6937305800 
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ΘΟΛΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

17/34 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 31 ΔΕΛΦΟΙ 2265082268 

       

ΚΑΣΤΡΙ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

24/47 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΣΥΓΓΡΟΥ 23 ΔΕΛΦΟΙ 2265082238 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΔΕΛΦΟΙ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

12/20 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣIΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 22 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082872  
2265082331 

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

6/13 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 
84 

ΙΤΕΑ 2265032347 

ΑΘΗΝΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ   
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

12/24 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 55 ΔΕΛΦΟΙ 2265082239 

ΣΙΒΥΛΛΑ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8/15 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΩΣ 
ΠΑΥΛΟΥ 9 

ΔΕΛΦΟΙ 2265082335 

ΜΙΡΑΜΑΡΕ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΕΠΙΠΛ.ΔΙΑΜ/ΤΩΝ 

7/14 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΠΛΑΤΩΝΗ 3 ΓΑΛΑΞΙΔΙ 2265041466 

ΣΤΑΔΙΟΝ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ 
ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

23/45 ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ 

ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 21 ΔΕΛΦΟΙ 2265082251 
2265083174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών  
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ακολούθως παρατίθεται αναλυτική κατάσταση όλων των οικισμών του Δήμου Δελφών με τον 
αντίστοιχο πληθυσμό (ΕΛΣΤΑΤ 2011) (μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ΓΠ- 191/18-3-2014 (ΦΕΚ 698 Β) 
απόφαση της ΕΛ.ΣΤΑΤ «Τροποποίηση της Απόφασης με αριθμό 11247/28.12.2012 (ΦΕΚ 3465 Β) και 
θέμα «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού − Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο 
Πληθυσμό της Χώρας»»). 
 

Δήμος «ΔΕΛΦΩΝ» Μόνιμος πληθυσμός 

Α. Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας 1.988 

     Κοινότητα Δεσφίνης 1.988 

«Δεσφίνα»,  1.824 

«Άγιος Ανδρέας»,  21 

«Άγιος Νικόλαος Δεσφίνης»,  5 

«Βάλτος»,  15 

«Γενημάκια»,  38 

«Μακριά Μαλλιά»,  4 

«Μονή Τιμίου Προδρόμου»,  15 

«Ποταμοί»,  21 

«Πρόσακος»,  22 

«Στενός»,  8 
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«Συκιά», 15 

Β. Δημοτική Ενότητα Άμφισσας 8.370 

     Κοινότητα Άμφισσας 6.919 

«Άμφισσα»,  6.919 

     Κοινότητα Αγίας Ευθυμίας 452 

«Αγία Ευθυμία»,  452 

     Κοινότητα Αγίου Γεωργίου 110 

«Άγιος Γεώργιος»,  110 

     Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 62 

«Άγιος Κωνσταντίνος»,  62 

     Κοινότητα Δροσοχωρίου 44 

«Δροσοχώρι»,  44 

      Κοινότητα Ελαιώνος 338 

«Ελαιώνας», 338 

     Κοινότητα Προσηλίου 91 

«Προσήλιο»,  4 

«Βίνιανη», 85 

«Μοναστήρι»,  2 

     Κοινότητα Σερνικακίου »354 

«Σερνικάκι», 354 

Γ. Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου 2.989 

    Κοινότητα Αγίων Πάντων 315 

«Άγιοι Πάντες»,  157 

«Νέοι Άγιοι Πάντες»,  50 

«Παραλία Αγίων Πάντων», 108 

     Κοινότητα Βουνιχώρας 414 

«Βουνιχώρα», 414 

     Κοινότητα Γαλαξιδίου 2.011 

«Γαλαξίδι»,  2.011 

«Άγιος Γεώργιος (νησίδα)», 0 

«Αψηφιά (νησίδα)»,  0 

     Κοινότητα Πεντεορίων 249 

«Πεντεόρια»,  249 

Δ. Δημοτική Ενότητα Γραβιάς 2.073 

     Κοινότητα Αποστολιά 53 

«Αποστολιάς»,  53 

     Κοινότητα Βάργιανης 38 

«Βάργιανη»,  38 

     Κοινότητα Γραβιάς 604 

«Γραβιά», 604 

     Κοινότητα Καλοσκοπής 358 

«Καλοσκοπή»,  358 

     Κοινότητα Καστελλίων 523 

«Καστέλλια»,  523 

     Κοινότητα Μαριολάτας 368 

«Μαριολάτα»,  368 

     Κοινότητα Οινοχωρίου 58 

«Οινοχώρι»,  58 

     Κοινότητα Σκλήθρου 71 

«Σκλήθρο»,  71 

E. Δημοτική Ενότητα Δελφών 1.767 

     Κοινότητα Δελφών 1.024 

«Δελφοί»,  854 

«Καλάνια»,  59 



74 

 

«Κρόκι»,  111 

     Κοινότητα Χρισσού 743 

«Χρισσό» ,  735 

«Μονή Προφήτη Ηλία»,  8 

Ζ. Δημοτική Ενότητα Ιτέας 5.888 

     Κοινότητα Ιτέας 4.362 

«Ιτέα»,  4.362 

«Άγιος Αθανάσιος (νησίδα)»,  0 

«Άγιος Κωνσταντίνος (νησίδα)»,  0 

     Κοινότητα Κίρρας 1385 

«Κίρρα»,  1.385 

     Κοινότητα Τριταίας 141 

«Τριταία»,  141 

Η. Δημοτική Ενότητα Καλλιέων 1.673 

     Κοινότητα Αθανασίου Διάκου 518 

«Αθανάσιος Διάκος»,  518 

     Κοινότητα Καστριωτίσσης  118 

«Καστριώτισσα»,  118 

      Κοινότητα Μαυρολιθαρίου 491 

«Μαυρολιθάρι»,  491 

     Κοινότητα Μουσουνίτσης 165 

«Μουσουνίτσα»,  165 

      Κοινότητα Πανουργιά 196 

«Πανουργιάς»,  196 

      Κοινότητα Πυράς 65 

«Πυρά»,  65 

      Κοινότητα Στρώμης 120 

«Στρώμη»,  120 

θ. Δημοτική Ενότητα Παρνασσού 1.968 

     Κοινότητα Επταλόφου 470 

«Επτάλοφος»,  461 

«Αλαταριές»,  4 

«Ζαμπειός»,  5 

«Ιταμός»,  0 

    Κοινότητα Λιλαίας 332 

«Λιλαία», η 332 

    Κοινότητα Πολυδρόσου 1.166 

«Πολύδροσος»,  1.125 

«Άνω Πολύδροσος»,  40 

«Λιβάδι»,  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι– ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ  
                                     Δελφών  
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Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
Ακολούθως παρατίθεται ονομαστικός τηλεφωνικός κατάλογος όλων των φορέων και υπηρεσιών σε 
επίπεδο Δήμου Δελφών. 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2265350027 

2 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2265350048 

3 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2265079305 

4 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2265023766 

5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  2265023766 

6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 2265022714 

7 Δ/ΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 2265350790 

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

2265350721 

9 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2265028326 

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 2265072545 

11 ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2265079183 

12 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2265023900-2265028333 

13  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ 2265028100 

14 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2265079435 

15 ΕΚΑΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2265028071 

16 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 2265022222-2265350181-183 

17 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 

2265350620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Το παρόν προσαρτάται στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Δελφών 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

1. Γραφείο Δημάρχου Δελφών 
2. Γραφεία Αντιδημάρχων Δημοτικών Ενοτήτων 
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας 
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
5. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και  Πρασίνου 
6. Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

(Υπηρεσία πρόνοιας)  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φωκίδας. 
2. Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 
3. Προέδρους κοινοτήτων Δήμου Δελφών 
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4. Πυροσβεστική Υπηρεσία  Άμφισσας και Ιτέας. 
5. Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας 

 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
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6. 
Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 
νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-2023 (Πρακτικό αριθ. 
6/2022). (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1.Το αριθ. 6/30-11-2022 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων στους 
Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και παραθέτουμε: 
 

    2022-2023 

Πρακτικό αριθ. 6/2022 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 30 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη 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. 26258/28-11-2022 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 

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 : 

 
 
 
 
 

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. 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    

1 
 

25368/18-11-2022 210 
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Επίσης, εξετάστηκε μία (1) αίτηση για μετεγγραφή δύο παιδιών από τον Παιδικό Σταθμό 
Γαλαξιδίου στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας, λόγω μετοίκησης :  

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν 
κενές θέσεις στον εν λόγω Σταθμό. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για εγγραφή στον Παιδικό Σταθμό Πολυδρόσου, 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. 
                                                                                                                  
Το παρόν πρακτικό να διαβιβασθεί στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 
σχετικής απόφασης. 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
  Άμφισσα 30/11/2022   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                          

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

Εισηγούμαστε 

 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 

……………………………………………………………………………….. 

 
  

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    

1 
 

26232/28-11-2022 ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 25878/24-11-2022 180 



79 

 

7. 

Κατανομή Δ΄ δόσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022. (Εισηγητής: κ. 

Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

«…ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    
              

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά     ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 10 
Ταχ. Κωδικός: 33100  Άμφισσα     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2022 
Πληροφορίες: Ε. Φέλλου 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr    
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/15.12.2022 συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών 
 

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατανομή πίστωσης της Δ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  
των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2022 συνολικού ποσού 
69.760,00€». 
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 15.12.2022, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από την με αριθμ. πρωτ. 27409/12.12.2022 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Ευθυμίου Γρίβα, που επιδόθηκε νόμιμα (μέσω email) στα μέλη.   

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς χωρίς την φυσική παρουσία των 
τακτικών μελών και του εισηγητή. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών  δήλωσαν παρόντα 

(μέσω απαντητικού email) τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ευθύμιος Γρίβας, Πρόεδρος  1. Νίκη Πολυζώη, Μέλος 
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος  2. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος 
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος   
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος   
5.  Χαράλαμπος Κοντάρης, Μέλος   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ευαγγελία Φέλλου  υπάλληλο του Δήμου Δελφών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: 

1. Τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αρίθμ. Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 
81/τΒ’/13.02.1986).  

2. Το υπ’ αρίθμ. 26775/02.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δελφών περί: «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2022 (Δ’ 
κατανομή) με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρίθμ. απόφαση 80596/30.11.2022 
(ΑΔΑ:Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση 
Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικον. & Αναπτ/κης 
Πολιτικής, Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η Δ’ κατανομή ποσού 
69.760,00€, έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και 
την δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο.  

 

mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
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         Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   
 

1. Εισηγείται την κατανομή του  ποσού 69.760,00€  κατ’ αναλογία, σε ποσοστό 53% ήτοι     

36.972,80€  για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσοστό 47% ήτοι 

32.787,20€ για   την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής 

απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/15.12.2022 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
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8. 

Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα 

Νικολάου Μάμα. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την …/19-12-2022 απόφασή της κατάρτισε 
τον  προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. έτος 2023 του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 32.832,76 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 (ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. 22-11-2022) 

201.890,87 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 234.723,63 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 34.757,02 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                                           
(ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.31-12-2023) 

199.966,61 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 234.723,63 

 
 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον παραπάνω προϋπολογισμό. 
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9. 

 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα 

Μαρίκας & Ανδρέα Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την …/19-12-2022 απόφασή της κατάρτισε 
τον  προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. έτος 2023 του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Μαρίκας & Ανδρέα Μιχαλόπουλου υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 10.400,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΧΡ.ΥΠΟΛ. 22-11-2022) 

235.378,93 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 245.778,93 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 35.146,00 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ  
(ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ. 31-12-2023) 

210.632,93 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 245.778,93 

 
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον παραπάνω προϋπολογισμό. 
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10. 

 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα 

Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την …/19-12-2022 απόφασή της κατάρτισε 
τον  προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. έτος 2023 του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Ιωάννη Αναστασόπουλου υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 11.800,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(χρημ. Υπόλ. 22-11-2022 ) 

87.734,08 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 99.534,08 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16.859,00 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ   
(χρημ. υπολ.31-12-2023) 

82.675,08 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 99.534,08 

 
 
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον παραπάνω προϋπολογισμό. 
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11. 

 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα 

Κων/νου Γερασάκη. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την …/19-12-2022 απόφασή της κατάρτισε 
τον  προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. έτος 2023 του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.164,04 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(χρημ.υπολ. 22-11-2022) 

12.993,56 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 16.157,60 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.120,82 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ      
(χρημ. υπολ. 31-12-2023) 

13.036,78 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 16.157,60 

 
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον παραπάνω προϋπολογισμό. 
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12. 

 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα 

Λουίζας Νικολοπούλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την …/19-12-2022 απόφασή της κατάρτισε 
τον  προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων για το οικ. έτος 2023 του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης Κληροδότημα Λουΐζας Νικολοπούλου της Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,00€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
(ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. 22-11-2022) 

164,68€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 165,68€ 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                           165,68€ 

ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ. 31-12-2023) 

0,00€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 165,68€ 

 
 

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον παραπάνω προϋπολογισμό. 
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13 

Έγκριση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας Γαλαξιδίου». 

(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου με την υπ’ αρ. 65/2022 απόφασή του «Εγκρίνει και 
γνωμοδοτεί θετικά για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου όπως 
αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 436/23-11-2022  έγγραφο της Δ/ντριας Λυκείου Γαλαξιδίου στο 
οποίο επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 33/22-11-2022  πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του 
Σχολείου με συνημμένες προσφορές,  από το Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη, μέχρι του ποσού 
των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €)».  
     Εισηγούμαι να γίνει αποδεκτή η κατωτέρω απόφαση. 
………………………………………………. 

                                                                             
 
«….ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το 14ο  Πρακτικό   συνεδρίασης Συμβουλίου  
 Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  65/2022                                   

           Περίληψη 
   Γνωμοδότηση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

Λυκείου Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
«Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας 
Γαλαξιδίου». 

                                                           
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 7η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την  
26329/28-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018(σε αντικατάσταση του 
άρθρου 88 του Ν. 3852/2010)  για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Κοινότητας Γαλαξιδίου κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΓΚΟΥ του Ανέστη και 
κατανομή αρμοδιοτήτων. 

2 Γνωμοδότηση για την προμήθεια υλικοτεχνικού  εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας 
Γαλαξιδίου». 

3 Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

4 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ.Μαρίας Σαρδή (25783/23-11-2022) για αποκατάσταση 
τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Γεωργίου Κρίκου.  

5 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Ανδρέα Γρίβα (23350/25-10-2022) για αλλαγή υπόχρεου στο 
υδρόμετρο  ΚΑΡΝΑΓΙΟ 17  και διαγραφή οφειλής. 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. 
Αυτ.Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας και Ανδρέα Μιχαλόπουλου 

 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα 
κάτωθι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος 1. Μάριος Χαλδεάκης 
2. Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3.Ηρακλής Βαϊδάνης  
4.Φώτιος Γρίβας 
5. Μιχάλης Λιάγκος 

 

6.Αθανάσιος Γρίβας  
 

 

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
 
 
 2ο  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ  
 
Γνωμοδότηση για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από 
το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας 
Γαλαξιδίου». 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο  θέμα ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη του 
Συμβουλίου ότι  με το υπ΄αριθμ. 436/23-11-2022 έγγραφο της Δ/ντριας Λυκείου Γαλαξιδίου 
μας διαβιβάζει την υπ΄ αριθμ. 33/22-11-2022 πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του 
Σχολείου, με την οποία μας ζητούν την προμήθεια των κάτωθι: 

1. ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

          Ζεύγη ηχείων (2 τεμ.)  
Υπολογιστές γραφείου 3 τεμ.) 
Πληκτρολόγια  (3 τεμ.) 
Ποντίκια (3 τεμ.) 

από το Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη. 
Σύμφωνα με την ιδιόχειρη  διαθήκη του αειμνήστου Κωνσταντίνου Γερασάκη  μεταξύ των 
άλλων προβλέπει  τη χορήγηση διαφόρων μηχανημάτων και οργάνων εξοπλισμού του 
Λυκείου Γαλαξιδίου, και σύμφωνα με: 

(α)την από 17-4-2002 ιδιόγραφη διαθήκη του αείμνηστου διαθέτη Γερασάκη 
Κων/νου του Αθανασίου που δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 4545/11-10-2013 πρακτικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 

(β)την αριθμ. 689/13-11-2015 πράξη δήλωσης αποδοχής Κληρονομιάς  της 
Συμβολαιογράφου Γαλαξιδίου Παρασκευής Αλεξανδρή.  

(γ)το υπ΄ αριθμ. 46001/14-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδος-Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήματος Εποπτείας  σχετικά με «Έγκριση 
του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα  Κωνσταντίνου Αθ. Γερασάκη του Δήμου 
Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας» 

(δ)την υπ΄αριθμ. 5861/24-03-2022 (ΑΔΑ:6Τ0ΞΩ9Θ-ΒΤ6) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Δελφών σχετικά με «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 
για το Κεφ. Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αθ. Γερασάκη».  
Προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την ανωτέρω προμήθεια. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου, αφού 
ανέγνωσε τα σχετικά έγγραφα  και μετά από διαλογική συζήτηση   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει και γνωμοδοτεί θετικά για την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Λυκείου 
Γαλαξιδίου όπως αναφέρονται στο υπ΄αριθμ. 436/23-11-2022  έγγραφο της Δ/ντριας 
Λυκείου Γαλαξιδίου στο οποίο επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ. 33/22-11-2022  πράξη του 
Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου με συνημμένες προσφορές,  από το Κληροδότημα 
Κων/νου Γερασάκη, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 65/2022 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 
 Ηρακλής Βαϊδάνης 

Φώτιος Γρίβας 
Μιχάλης Λιάγκος 

           Αθανάσιος Γρίβας 
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14. 

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το 

Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας 

Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

      Το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου με την υπ’ αρ. 66/2022 απόφασή του «Εγκρίνει τη 
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο “Φιλόπτωχο Ταμείο  Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου 
Γαλαξιδίου” από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων/νου  Αθ. Γερασάκη 
ποσού πεντακοσίων  ευρώ (500,00 €)».  
     Εισηγούμαι να γίνει αποδεκτή η κατωτέρω απόφαση.  
………………………………………………………………………. 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το 14ο  Πρακτικό   συνεδρίασης Συμβουλίου  
 Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

 
Αριθ. Απόφασης  66/2022                                   

           Περίληψη 
   Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο 

Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 
Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας 
Γαλαξιδίου. 

                                                           
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 7η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την  
26329/28-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018(σε αντικατάσταση του 
άρθρου 88 του Ν. 3852/2010)  για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Κοινότητας Γαλαξιδίου κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΓΚΟΥ του Ανέστη και 
κατανομή αρμοδιοτήτων. 

2 Γνωμοδότηση για την προμήθεια υλικοτεχνικού  εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας 
Γαλαξιδίου». 

3 Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

4 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ.Μαρίας Σαρδή (25783/23-11-2022) για αποκατάσταση 
τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Γεωργίου Κρίκου.  

5 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Ανδρέα Γρίβα (23350/25-10-2022) για αλλαγή υπόχρεου στο 
υδρόμετρο  ΚΑΡΝΑΓΙΟ 17  και διαγραφή οφειλής. 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. 
Αυτ.Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας και Ανδρέα Μιχαλόπουλου 
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Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα 
κάτωθι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος 1. Μάριος Χαλδεάκης 
2. Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3.Ηρακλής Βαϊδάνης  
4.Φώτιος Γρίβας 
5. Μιχάλης Λιάγκος 

 

6.Αθανάσιος Γρίβας  
 

 

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
 
 3ο  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου 
από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας 
Γαλαξιδίου. 
 
Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 3ο  θέμα ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα Μέλη του 
Συμβουλίου ότι σύμφωνα με την ιδιόχειρη  διαθήκη του αειμνήστου Κωνσταντίνου Αθ. 
Γερασάκη  μεταξύ των άλλων προβλέπει  τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στα Φιλόπτωχα 
Ταμεία Γαλαξιδίου και σύμφωνα με: 
α)την από 17-4-2002 ιδιόγραφη διαθήκη του αείμνηστου διαθέτη Γερασάκη Κων/νου του 
Αθανασίου που δημοσιεύθηκε με το αριθμ. 4545/11-10-2013 πρακτικό του Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 
β)την αριθμ. 689/13-11-2015 πράξη δήλωσης αποδοχής Κληρονομιάς  της Συμβολαιογράφου 
Γαλαξιδίου Παρασκευής Αλεξανδρή.  
γ)το υπ΄ αριθμ. 46001/14-03-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδος-Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών-Τμήματος Εποπτείας  σχετικά με «Έγκριση του 
προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κληροδοτήματος (Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης) 
με την επωνυμία «Κληροδότημα  Κωνσταντίνου Αθ. Γερασάκη του Δήμου Δελφών, Π.Ε. 
Φωκίδας» 
δ)την υπ΄αριθμ. 5861/24-03-2022 (ΑΔΑ:6Τ0ΞΩ9Θ-ΒΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Δελφών σχετικά με «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για το Κεφ. 
Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κωνσταντίνου Αθ. Γερασάκη». 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και πρόταση του Προέδρου, αφού ανέγνωσε τα 
σχετικά έγγραφα  και μετά από διαλογική συζήτηση   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο «Φιλόπτωχο Ταμείο  Ιερού Ναού Αγίου 
Νικολάου Γαλαξιδίου» από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Κων/νου  Αθ. 
Γερασάκη ποσού πεντακοσίων  ευρώ (500,00 €). 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 66/2022 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 
 Ηρακλής Βαϊδάνης 
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Φώτιος Γρίβας 
Μιχάλης Λιάγκος 

           Αθανάσιος Γρίβας 
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15. 

Τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. Αυτ. Διαχ. 

Κληροδότημα Μαρίκας και Ανδρέα Μιχαλόπουλου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 

Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 Το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου με την υπ’ αρ. 69/2022 απόφασή του 
«Γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του από 05 Δεκεμβρίου 2012 μισθωτηρίου, ώστε από 
την εταιρεία με την επωνυμία  «ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΜΠΕΡΚΣΟΙ ΑΝΝΥ ΧΡΙΨΙΜΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.» να καταστεί 
μοναδική μισθώτρια η κ. Άννυ-Χριψιμέ- Χορχορούνη-Μπερκσόι και να συνεχίσει η μίσθωση μέχρι 
την λήξη της, στην μισθωτική σχέση που έχει συναφθεί με το από 5.12.2012 μισθωτήριο 
συμφωνητικό για το προαναφερόμενο διαμέρισμα σε εφαρμογή του όρου 8 αυτού».   
     Εισηγούμαι να γίνει αποδεκτή η κατωτέρω απόφαση.  
……………………………………………………………………. 
 

«….ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το 14ο  Πρακτικό   συνεδρίασης Συμβουλίου  

 Κοινότητας Γαλαξιδίου. 
 
Αριθ. Απόφασης  69/2022                                   

           Περίληψη 
   Λήψη απόφασης για τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού 

ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. Αυτ.Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας 
και Ανδρέα Μιχαλόπουλου. 

                                                           
Στην Κοινότητα Γαλαξιδίου σήμερα την 7η  Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλαξιδίου έπειτα από την  
26329/28-11-2022 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε νόμιμα και χωριστά στο 
καθένα από τα μέλη του σύμφωνα το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018(σε αντικατάσταση του 
άρθρου 88 του Ν. 3852/2010)  για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Ανάληψη καθηκόντων Συμβούλου Κοινότητας Γαλαξιδίου κ. ΜΙΧΑΛΗ ΛΙΑΓΚΟΥ του Ανέστη και 
κατανομή αρμοδιοτήτων. 

2 Γνωμοδότηση για την προμήθεια υλικοτεχνικού  εξοπλισμού του Λυκείου Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΡΑΣΑΚΗ της Κοινότητας 
Γαλαξιδίου». 

3 Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στο Φιλόπτωχο Ταμείο Γαλαξιδίου από το 
Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης  «Κληροδότημα Κων/νου Γερασάκη» Κοινότητας Γαλαξιδίου. 

4 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ.Μαρίας Σαρδή (25783/23-11-2022) για αποκατάσταση 
τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Γεωργίου Κρίκου.  

5 Γνωμοδότηση επί αιτήσεως Ανδρέα Γρίβα (23350/25-10-2022) για αλλαγή υπόχρεου στο 
υδρόμετρο  ΚΑΡΝΑΓΙΟ 17  και διαγραφή οφειλής. 

EKTOΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας Κεφ. 
Αυτ.Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας και Ανδρέα Μιχαλόπουλου 
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Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα  τα 
κάτωθι: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος 1. Μάριος Χαλδεάκης 
2. Παναγιώτα Ιακωβοπούλου  
3.Ηρακλής Βαϊδάνης  
4.Φώτιος Γρίβας 
5. Μιχάλης Λιάγκος 

 

6.Αθανάσιος Γρίβας  
 

 

Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο του Δήμου Δελφών Γ.Χαλδεάκη. 
 
 1ο  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
Λήψη απόφασης για τροποποίηση μισθωτηρίου συμφωνητικού ακίνητου ιδιοκτησίας 
Κεφ. Αυτ.Διαχ. Κληροδότημα Μαρίκας και Ανδρέα Μιχαλόπουλου. 
 

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ανέγνωσε την από 
01/12/2022 αίτηση της κ. Άννυ-Χριψιμέ Χορχορούνη-Μπερκσόι  η οποία αναφέρει τα εξής: 
«Αναφορικά με το Δ1 διαμέρισμα, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του 
Δήμου Δελφών με την επωνυμία «Κληροδότημα Ανδρέα Μιχαλόπουλου», συνολικής 
επιφάνειας 97,00 μ2, που βρίσκεται στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας επί της Πλατείας 
Φιλικής Εταιρείας αρ. 3, στο Κολωνάκι Αθηνών, το οποίο είναι μισθωμένο κατόπιν της από 
18 Μαΐου 2018 τροποποίησης ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης, στην εταιρεία με την 
επωνυμία  «ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΜΠΕΡΚΣΟΙ ΑΝΝΥ ΧΡΙΨΙΜΕ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο 
«ANI CLUB» με χρονική διάρκεια μίσθωσης 12 ετών, η οποία λήγει στις 04 Δεκεμβρίου 2024 
σύμφωνα με το από 5.12.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης. 

 Επειδή πρόκειται να λυθεί η ως άνω εταιρεία μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2022, σας 
υποβάλλω αίτημα όπως εγκρίνεται την τροποποίηση του μισθωτηρίου αυτού, ώστε να 
καταστώ μοναδική μισθώτρια του παραπάνω διαμερίσματος και να συνεχίσει η μίσθωση με 
μένα ως μισθώτρια μέχρι την λήξη της και με το ίδιο μίσθωμα που καταβάλλω σήμερα.»   

Κατόπιν τούτου με την παρούσα εισηγούμαι να εξετασθεί το αίτημα της παραπάνω 
μισθώτριας και να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο που να εγκρίνει την 
τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού ως προς την επωνυμία και να καταστεί μοναδική 
μισθώτρια η κ. Άννυ –Χριψιμέ – Χορχορούνη – Μπερκσόι.  

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ανέγνωσε την  από 01-12-2022 
αίτηση της κ. Άννυ-Χριψιμέ  Χορχορούνη-Μπερκσόι. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Γνωμοδοτεί θετικά για την τροποποίηση του από 05 Δεκεμβρίου 2012 μισθωτηρίου, 
ώστε από την εταιρεία με την επωνυμία  «ΧΟΡΧΟΡΟΥΝΗ ΜΠΕΡΚΣΟΙ ΑΝΝΥ ΧΡΙΨΙΜΕ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.» να καταστεί μοναδική μισθώτρια η κ. Άννυ –Χριψιμέ – Χορχορούνη – Μπερκσόι και να 
συνεχίσει η μίσθωση μέχρι την λήξη της, στην μισθωτική σχέση που έχει συναφθεί με το από 
5.12.2012 μισθωτήριο συμφωνητικό για το προαναφερόμενο διαμέρισμα σε εφαρμογή του 
όρου 8 αυτού.  

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 69/2022 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν  και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΛΙΑΚΟΣ Παναγιώτα Ιακωβοπούλου 
 Ηρακλής Βαϊδάνης 
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Φώτιος Γρίβας 
Μιχάλης Λιάγκος 

           Αθανάσιος Γρίβας 
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16. 

Επί αιτήματος  παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου, για διεξαγωγή 

χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

 

«…ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    
              

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά     ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 10 
Ταχ. Κωδικός: 33100  Άμφισσα     ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2022 
Πληροφορίες: Ε. Φέλλου 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr    
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 10ης/15.12.2022 συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου, για  
                     διεξαγωγή χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων». 
 
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 15.12.2022, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από την με αριθμ. πρωτ. 27409/12.12.2022 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Ευθυμίου Γρίβα, που επιδόθηκε νόμιμα (μέσω email) στα μέλη.   

Η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς χωρίς την φυσική παρουσία των 
τακτικών μελών και του εισηγητή. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών  δήλωσαν παρόντα 

(μέσω απαντητικού email) τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ευθύμιος Γρίβας, Πρόεδρος  1. Νίκη Πολυζώη, Μέλος 
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος  2. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος 
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος   
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος   
5.  Χαράλαμπος Κοντάρης, Μέλος   

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ευαγγελία Φέλλου  υπάλληλο του Δήμου Δελφών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της 

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: 

3. Το υπ’ αρ. 25477/18.11.2022 αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου. 

4. Το υπ’ αρίθμ. 284/28.11.2022 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου. 

5. Την υπ’ αρίθμ. 19/2022 (ΑΔΑ: 9ΛΧΡΟΚΖ1-ΘΦ9) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 

Εκπαίδευσης, με την οποία εισηγείται υπέρ της παραχώρησης. 

         Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία   
 

mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
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1. Την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου, στην 

Δημοτική Ενότητα Γαλαξιδίου, για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 

τις ημέρες και ώρες που έχει αιτηθεί. 

2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη    

σχετικής απόφασης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/15.12.2022 
 

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

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 
 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
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17. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Αθανάσιου Δεδουσόπουλου. 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021, για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Αθανάσιου Δεδουσόπουλου, 
παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13,71€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 13,71€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 13,71€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 13,71€ 

 
Ο ισολογισμός  εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Αθ. Δεδουσόπουλου 

παρουσιάζει: ενεργητικό 1.865.748,28€ και παθητικό 1.865.748,28€ . 
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18. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου. (Εισηγητής: κ. 

Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021, για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου, 
παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 365,38€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16.694,65€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 17.060,03€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,03€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 17.059,00€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 17.060,03€ 

 
Ο ισολογισμός  εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Ευθ. Γιδογιάννου 

παρουσιάζει: ενεργητικό 43.939,00€ και παθητικό 43.939,00€ . 
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19. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά. (Εισηγητής: κ. 

Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά παρουσιάζει τα 
παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,10€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.272,75€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 3.272,85€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.714,58€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.558,27€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 3.272,85€ 

 
Ο ισολογισμός   εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Χρήστου Μαχαιρά 

παρουσιάζει: ενεργητικό 35.968,90€  και παθητικό 35.968,90€ . 
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20. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας θυγατέρας Λουκά 

Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας θυγατέρας Λουκά 
Μοσχακαλϊδή, παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,67€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.666,88€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1.667,55€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,10€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.667,45€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 1.667,55€ 

 
Ο ισολογισμός   εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Λουκίας θυγατέρας 

Λουκά Μοσχακλαϊδή παρουσιάζει: ενεργητικό 7.545,43€  και παθητικό 7.545,43€ . 
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21. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή 

Καρελλά. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή – 
Καρελλά», παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 171,95€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 4.771,45€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 4.943,40€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,29€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 4.934,11€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 4.943,40€ 

 
Ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Αικατερίνης & 

Ευαγγελίας Γαζή Καρελλά παρουσιάζει: ενεργητικό 74.501,51€ και παθητικό 74.501,51€ . 
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22. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα. (Εισηγητής: κ. 

Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σέββα, παρουσιάζει τα 
παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,04€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.805,66€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1.805,70€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,01€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.805,69€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 1.805,70€ 

 
Ο ισολογισμός   εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Νικ. Σέββα 

παρουσιάζει: ενεργητικό 6.733,69€  και παθητικό 6,733,69€. 
 

 

  



103 

 

23. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Κων/νου & Καλλιρόης Παπαβιέρου. 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Κων/νου & Καλλιρόης 
Παπαβιέρου, παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα:        
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6.007,858€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16.747,76€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 22.755,61€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1,17€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 22.754,44€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 22.755,61€ 

 
Ο ισολογισμός   εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Κων/νου & Καλιρρόης 

Παπαβιέρου παρουσιάζει: ενεργητικό 411.050,18€  και παθητικό 411.050,18€ . 
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24. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών. 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021, για το Κληροδότημα 
Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών, παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,01€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 801,79€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 801,80€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 24,00€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 777,80€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 801,80€ 

 
Ο ισολογισμός  εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Γεωρ. Προκοπίου 

Μακεδών παρουσιάζει: ενεργητικό 131.018,70€ και παθητικό 131.018,70€ . 
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25. 

Έγκριση Απολογισμού  εσόδων-εξόδων & Ισολογισμού έτους 2021, για το Κεφάλαιο 

Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Ιωάννη & Χρυσάνθης Σκαρίμπα. 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Ο απολογισμός  εσόδων-εξόδων & ο ισολογισμός έτους 2021,  για το Κληροδότημα 
Ιωάννη & Χρυσάνθης Σκαρίμπα, παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,02€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.271,58€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1.271,60€ 
  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0,00€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.271,60€ 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 1.271,60€ 

 
Ο ισολογισμός   εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληρ/τος Ιωάννη & Χρυσάνθης 

Σκαρίμπα παρουσιάζει: ενεργητικό 10.097,62€  και παθητικό 10.097,62€ . 
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26. 

Γνωμοδότηση επί Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW στη θέση «Βουνιχώρα» των Δήμων Δελφών 

και Δωρίδας στο Ν. Φωκίδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. 

Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
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27. 

Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου στην Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 

Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

 

«….ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Αριθ.Αποφ 9/22/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 9/14-10-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας Δεσφίνας 
του Δήμου Δελφών. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :« Αγορά ακινήτου στην Δ.Ε Δεσφίνας  »  
         Στη Δεσφίνα, σήμερα 14η Οκτωβρίου έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30  μ.μ 
στο Γραφείο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια 
συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 
22082/10-10-2022  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 τέσσερα (4)μέλη: 

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

                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
 
Παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος Δελφών κ. Ευστάθιος Γ. Μαντζώρος. 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 
Με την 8/17/2022 απόφασή μας  καταρτίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2022 για την 
Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας. Στις δαπάνες από έσοδα  Α.Π.Ε  Δεσφίνας έχουμε ψηφίσει  για 
την «Αγορά οικοπέδων εντός οικισμού της Κοινότητας Δεσφίνας» ποσό 90.000€». 
Στη Δημοτική μας Ενότητα υπάρχει ανάγκη για αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία 
χώρου στάθμευσης οχημάτων στο κέντρο της πόλης μας και συγκεκριμένα πλησίον της 
Μητρόπολης και της πλατείας Ησαΐα. Τους θερινούς μήνες οι  δρόμοι που οδηγούν στη 
πλατεία κλείνουν , έτσι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα με την στάθμευση των οχημάτων. 
ΘΕΣΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : 
Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Δεσφίνας και στο 
κέντρο του οικισμού.  
Η έκτασή του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300,00 τμ και οι τρεις πλευρές του θα πρέπει 
να έχουν πρόσωπο σε δημοτική οδό. 
Για το ακίνητο πρέπει να αποδεικνύεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του (προσκόμιση 
μεταγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας), να είναι ελεύθερο διεκδικήσεων νομικών βαρών και 
ελαττωμάτων.  
Εάν στο ακίνητο υπάρχει κτίσμα αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις διαδικασίες.  
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Δεσφίνας  μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη το Ν. 3463/2006 το Ν. 3852/2010  την εισήγηση του Προέδρου,   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Εκφράζει  γνώμη και προτείνει στο Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την αγορά ακινήτου  εντός 
σχεδίου πόλεως της Κοινότητας Δεσφίνας και στο κέντρο του οικισμού. Η έκτασή του θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 300,00 τμ και οι τρεις πλευρές του θα πρέπει να έχουν πρόσωπο 
σε δημοτική οδό. 
Για το ακίνητο πρέπει να αποδεικνύεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του (προσκόμιση 
μεταγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας), να είναι ελεύθερο διεκδικήσεων νομικών βαρών και 
ελαττωμάτων, τα χρήματα για την αγορά του ακινήτου θα είναι από έσοδα ΑΠΕ, με σκοπό τη 
δημιουργία χώρου  πάρκινγκ, σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας. 
Εάν στο ακίνητο υπάρχει κτίσμα αυτό δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στις διαδικασίες.  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/22/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 

Πασχούλης Ιωάννης 
Τρισμπιώτης Νικόλαος 
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28. 

Έγκριση Απολογισμού έτους 2020 Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. 

Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

 

“….ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
 

Αριθ.Αποφ 10/25/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/15-11-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :«Έγκριση απολογισμού έτους 2020 
κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου».  

   
Στη Δεσφίνα, σήμερα 15η Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  στο 

Γραφείο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 24913/11-11-
2022  πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας  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 τέσσερα (4)μέλη: 

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

                
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 
Συμβουλίου της Κοινότητας την 39/481/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών  με θέμα: «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμού οικ. 
έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου - Κληροδότημα Χρήστου 
Χηρόπουλου». Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013  
1.Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και 
ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της 
περιουσίας. 
2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και 
ο ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 73. 
………. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της 
περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού 
και παθητικού κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα περιουσιακά 
στοιχεία του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε 
ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. ……… 
3.Η οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό 
έτος. Για ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων μπορεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής να 
ορίζεται διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι………….. 
4.Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής……….. 
 5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης 
των προϋπολογισμών και απολογισμών, του περιεχομένου τους, των δικαιολογητικών που 
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υποβάλλονται και των βιβλίων, που τηρούνται από τα ιδρύματα, του τρόπου πληρωμής των 
εξόδων των ιδρυμάτων και είσπραξης των εσόδων τους και λοιπών συναφών 
ζητημάτων………… 
7.Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών 
της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται 
ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός. 
Πρέπει λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε για τον απολογισμό εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2020 του 
Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου  που παρουσιάζει τα κάτωθι στοιχεία: 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18,04€ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 179.205,55€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 179.223,59€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.153,91€ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 174.069,68€  
 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 179.223,59€ 
 
 Ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2020 του Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου 
παρουσιάζει: ενεργητικό 174.069,68€ και παθητικό 174.069,68€. 
Οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Αθανάσιος Οικονόμου και Ιωάννης Πασχούλης δήλωσαν παρών 
και είπαν ότι σε επόμενη έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού κλπ να ενημερώνονται μια 
εβδομάδα νωρίτερα ώστε να προλαβαίνουν να τον μελετήσουν.      
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν 
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το αναφερόμενο έγγραφο, το Ν. 3852/2010, το αρθρ.74 
παρ.10 του Ν.4555/2018. 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γνωμοδοτούν θετικά για τον απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμού οικ. έτους 2020 
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου - Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου» 
ως κατωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 18,04€ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 179.205,55€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 179.223,59€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.153,91€ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 174.069,68€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 179.223,59€ 
Ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου 
παρουσιάζει: ενεργητικό 173.136,98€ και παθητικό 173.136,98€. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/25/2022 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 

Πασχούλης Ιωάννης 
 Τρισμπιώτης Νικόλαος 
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29. 

 Έγκριση Απολογισμού έτους 2021 Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγητής: κ. 

Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

 

“….ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
Αριθ.Αποφ 10/26/2022 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 10/15-11-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :«Έγκριση απολογισμού έτους 2021 
κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου».  

   
Στη Δεσφίνα, σήμερα 15η Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  στο Γραφείο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 24913/11-11-
2022  πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας  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 τέσσερα (4)μέλη: 

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

                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του 
Συμβουλίου της Κοινότητας την 39/482/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών  με θέμα: «Προέλεγχος απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμού οικ. 
έτους 2021 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου - Κληροδότημα Χρήστου 
Χηρόπουλου».  
Σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4182/2013  
1.Τα ιδρύματα υποβάλλουν κάθε έτος στην αρμόδια αρχή προϋπολογισμό, απολογισμό και 
ισολογισμό. Συντάσσουν επίσης ανά διετία σχέδια διαχείρισης και αξιοποίησης της 
περιουσίας. 
2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και 
ο ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 73. 
………. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της 
περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται η γενική κατάσταση του ενεργητικού 
και παθητικού κατά τη λήξη του οικονομικού έτους και όλες οι μεταβολές στα περιουσιακά 
στοιχεία του ιδρύματος κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, που αναγράφονται σε 
ιδιαίτερες απολογιστικές καταστάσεις. ……… 
3.Η οικονομική διαχείριση των ιδρυμάτων είναι ετήσια και συμπίπτει με το ημερολογιακό 
έτος. Για ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων μπορεί με απόφαση της αρμόδιας αρχής να 
ορίζεται διαφορετική διαχειριστική περίοδος, αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι………….. 
4.Οι προϋπολογισμοί και απολογισμοί εγκρίνονται με πράξη της αρμόδιας αρχής……….. 
 5.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται οι λεπτομέρειες κατάρτισης 
των προϋπολογισμών και απολογισμών, του περιεχομένου τους, των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται και των βιβλίων, που τηρούνται από τα ιδρύματα, του τρόπου πληρωμής των 
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εξόδων των ιδρυμάτων και είσπραξης των εσόδων τους και λοιπών συναφών 
ζητημάτων………… 
7.Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών 
της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται 
ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός. 
Πρέπει λοιπόν να γνωμοδοτήσουμε για τον απολογισμό εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του 
Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου  που παρουσιάζει τα κάτωθι στοιχεία: 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16,11€ 
ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 174.069,68€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 174.085,79€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 948,81€ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 173.136,98€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 174.085,79€ 
 Ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου 
παρουσιάζει: ενεργητικό 173.136,98€ και παθητικό 173.136,98€. 
Οι Σύμβουλοι της Κοινότητας Αθανάσιος Οικονόμου και Ιωάννης Πασχούλης δήλωσαν παρών 
και είπαν ότι σε επόμενη έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού κλπ να ενημερώνονται μια 
εβδομάδα νωρίτερα ώστε να προλαβαίνουν να τον μελετήσουν.      
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν 
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το αναφερόμενο έγγραφο, το Ν. 3852/2010 το αρθρ.74 
παρ.10 του Ν.4555/2018. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γνωμοδοτούν θετικά για τον απολογισμού εσόδων - εξόδων και ισολογισμού οικ. έτους 2021 
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου - Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου» 
ως κατωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση της παρούσας.  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 16,11€ 
 ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 174.069,68€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 174.085,79€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 948,81€ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 173.136,98€  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 174.085,79€ 
 Ο ισολογισμός εσόδων - εξόδων οικ. έτους 2021 του Κληροδοτήματος Χρήστου Χηρόπουλου 
παρουσιάζει: ενεργητικό 173.136,98€ και παθητικό 173.136,98€. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/26/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 

Πασχούλης Ιωάννης 
 Τρισμπιώτης Νικόλαος 

  



113 

 

 

30. 

Επί αιτήματος  Άννας χήρας Νικολάου Γκελεστάθη & Ιωάννας Ν. Γκελεστάθη για τοποθέτηση 

προτομής Νικολάου Αν. Γκελεστάθη στη Δ.Ε. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, 

Αντιδήμαρχος). 

 

“….ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
 

Αριθ.Αποφ 10/24/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/15-11-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :« Επί αιτήσεως Άννας χήρας Νικολάου Γκελεστάθη & 
Ιωάννας Ν. Γκελεστάθη για τοποθέτηση προτομής Νικολάου Αν. Γκελεστάθη».  
    

Στη Δεσφίνα, σήμερα 15η Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  στο Γραφείο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 24913/11-11-2022  
πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας  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 
τέσσερα (4)μέλη: 

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

                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
Παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος Δελφών Ευστάθιος Γ. Μαντζώρος. 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 
Λάβαμε το από 25 Οκτωβρίου 2022 έγγραφο της κας  Άννας χήρας Νικολάου Γκελεστάθη και 
της κόρης της  κας Ιωάννας Νικ. Γκελεστάθη το οποίο έλαβε Αριθ.Πρωτ:23476/26.10.2022 και 
αναφέρει τα εξής: 
……………………………………………… 
Κύριε Δήμαρχε  
Παρακαλείσθε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών την έγκριση της 
τοποθέτησης με δαπάνη της οικογένειάς μας προτομής απεικονίζουσας τον Νικόλαο 
Αναστασίου Γκελεστάθη, Βουλευτή Φωκίδας από το 1981 έως το 2004 σε ήδη ειδικώς 
διαμορφωμένο δημοτικό χώρο στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας και επί της οδού Γεωργίου 
Γκελεστάθη  στον οποίο είναι τοποθετημένες κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  
Δήμου Δεσφίνας με δαπάνη της οικογένειάς μας προτομές απεικονίζουσες τους Αναστάσιο 
Αθανασίου Γκελεστάθη, Πρόεδρο Κοινότητας Δεσφίνας από το 1928 έως το 1932 και 
Αθανάσιο Αναστασίου Γκελεστάθη , Βουλευτή Φωκίδας από το 1941 έως το 1981 …….Με 
Εκτίμηση ….      
……………………………………………………. 
Ο Πρόεδρος  συνεχίζοντας είπε: ο Νικόλαος Γκελεστάθης γεννήθηκε στις 25/11/ 1930 και 
απεβίωσε στις 30/08/2020 ήταν ένας αξιόλογος δικηγόρος – πολιτικός - οικογενειάρχης. 
Γεννήθηκε στη Δεσφίνα κα σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%86%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
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Εξελέγη βουλευτής Φωκίδας με τη Νέα Δημοκρατία το 1981, 1985, 1989 (Ιούνιο και 
Νοέμβριο), 1990, 1993, 1996, 2000, 2004.  
Διετέλεσε υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (1990 - 1992) και υπουργός Δημόσιας 
Τάξης (1992 - 1993), στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.  
Η αγάπη του για τον τόπο μας ήταν μεγάλη και σε κάθε ευκαιρία έδινε το παρών σε 
εκδηλώσεις και σε όποιες δραστηριότητες αναπτύσσονταν στην περιοχή. Ήταν γνήσιος 
Δεσφινιώτης και εκπροσώπησε τα συμφέροντα όλης της Φωκίδας επάξια, με αφοσίωση και 
με γνώμονα την ανάπτυξη του τόπου και των συμπολιτών μας.  
Πιστεύω ότι έχουμε την υποχρέωση προσωπικότητες που υπηρέτησαν τα συμφέροντα που 
τους ανατέθηκαν από τους συμπολίτες τους με το σθένος που το έκανε ο Υπουργός Νικόλαος 
Γκελεστάθης και ανέδειξαν τον τόπο μας πρέπει να τους τιμούμε αναλόγως και το λιγότερο 
που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποδεχθούμε το αίτημα της οικογένειας του.                 
 
Τα Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν 
υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το αναφερόμενο έγγραφο, το Ν. 3852/2010. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Γνωμοδοτούν θετικά για την τοποθέτησης προτομής απεικονίζουσας τον Νικόλαο 
Αναστασίου Γκελεστάθη, Βουλευτή Φωκίδας από το 1981 έως το 2004 σε ήδη ειδικώς 
διαμορφωμένο δημοτικό χώρο στη Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας και επί της οδού Γεωργίου 
Γκελεστάθη  στον οποίο είναι τοποθετημένες δύο ακόμη προτομές της οικογένειας 
Γκελεστάθη, και  με δαπάνη της οικογένειας  Νικολάου Γκελεστάθη.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/24/2022 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 

Πασχούλης Ιωάννης 
 Τρισμπιώτης Νικόλαος 

                                         

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
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31. 
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (ΑΝΘΙΜΟΣ). 
(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 
 
«….ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Αριθ.Αποφ 10/27/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/15-11-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :«εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα 
(ΑΝΘΙΜΟΣ)».  

 
  Στη Δεσφίνα, σήμερα 15η Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  στο Γραφείο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο 
της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 24913/11-11-2022  
πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας  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 
τέσσερα (4)μέλη: 

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

                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το τέταρτο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 
 
Σας γνωρίζω ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπροσώπους τοπικών ραδιοφωνικών 
σταθμών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (ΑΝΘΙΜΟΣ).  
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με 
δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν 
παρουσιασθεί κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση 
μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό 
συμβούλιο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα 
τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. αποφασίζει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω 
ακίνητο.  
Σύμφωνα με την παρ.2β άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του N. 
4555/18, το συμβούλιο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων διατυπώνει γνώμη και προτάσεις 
στο δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων του δήμου που 
βρίσκονται στα όρια της κοινότητας. 
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Σύμφωνα με την παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα 
της Οικονομικής επιτροπής.  
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η εκμίσθωση ακινήτου με τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δημοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ. 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό ισχύουν τα κάτωθι: 
Έκταση προς παραχώρηση  
Εμβαδόν:(1-2-3-4-1)=100,30 μ2  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

 
Α/Α 

 
Χ 
 

 
Ψ 
 

1 375874.68 4254050.54 

2 375867.78 4254045.00 

3 375860.88 4254053.90 

4 375868.67 4254059.32 

   

197 376251.30 4254238.10 

198 375875.15 4253970.44 

199 375532.50 4253947.20 

 
Το ακίνητο έχει εντοπιστεί (συντεταγμένες, τοπογραφικά διαγράμματα κ.λ.π) και έχει 
καταχωρηθεί  στο Ε9 του Δήμου. 
Καλείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Δελφών τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη 
περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (ΑΝΘΙΜΟΣ).  
Ο Σύμβουλος Αθανάσιος Οικονόμου είπε: διαφωνώ με την ανωτέρω μίσθωση γιατί δεν 
γνωρίζουμε τα τ.μ και δεν υπάρχει τοπογραφικό σκαρίφημα.  
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση  του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
270/81. 
Το Ν. 2238/1994,  το Ν.3220/2004, το Ν. 4313/2014 άρθρ.86 παρ.1., το Ν.4623/2019. 
Τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006. 
Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010. 
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών την εκμίσθωση 
ακινήτου της ΔΕ Δεσφίνας στη θέση Νεραϊδολάκωμα (ΑΝΘΙΜΟΣ) 100,30τμ. με  τη διενέργεια 
πλειοδοτικής δημοπρασίας, η εν λόγω έκταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως 
σημείο εκπομπής για τις ανάγκες ραδιοκάλυψης, ο μισθωτής θα πρέπει επίσης να έχει στη 
κατοχή του και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και άδειες που απαιτούνται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/27/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 
Πασχούλης Ιωάννης 
 Τρισμπιώτης Νικόλαος 
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32. 

Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή «Νεραϊδωλάκωμα 2».  

(Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

 

«…ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Αριθ.Αποφ 10/28/2022 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 10/15-11-2022 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την :«εκμίσθωση ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα 2».  
 

   Στη Δεσφίνα, σήμερα 15η Νοεμβρίου έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00  στο 
Γραφείο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Δεσφίνας του Δήμου Δελφών,    ύστερα από την 24913/11-11-
2022  πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας  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 
τέσσερα (4)μέλη: 

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

                        
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 

Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 
 
Σας γνωρίζω ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εκπροσώπους τοπικών ραδιοφωνικών 
σταθμών για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (2).  
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 192 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με 
δημοπρασία. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν 
παρουσιασθεί κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση 
μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό 
συμβούλιο. 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν.3852/10 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα 
τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 
αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του», συνεπώς το Δ.Σ. αποφασίζει εάν θα εκμισθωθεί το ανωτέρω 
ακίνητο.  
Σύμφωνα με την παρ.2β άρθρο 83 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του N. 
4555/18, το συμβούλιο κοινότητας άνω των 300 κατοίκων διατυπώνει γνώμη και προτάσεις 
στο δημοτικό συμβούλιο για την εκμίσθωση περιουσιακών στοιχείων του δήμου που 
βρίσκονται στα όρια της κοινότητας. 
Σύμφωνα με την παρ. 1θ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19, ο καθορισμός των όρων της δημοπρασίας είναι αρμοδιότητα 
της Οικονομικής επιτροπής.  
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Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η εκμίσθωση ακινήτου με τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δημοπρασίας, κατά τις διαδικασίες που ορίζει το ΠΔ 270/81 και το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ. 
Σύμφωνα με το τοπογραφικό ισχύουν τα κάτωθι: 
Έκταση προς παραχώρηση 
Εμβαδόν:(1-2-3-4-1)=120,87 μ2  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 
 
 

 
Α/Α 

 
Χ 
 

 
Υ 
 

1 375860.480 4254055.670 

2 375868.280 4254044.830 

3 375875.300 4254050.650 

4 375868.020 4254061.230 

  
Το ακίνητο  σύμφωνα με συντεταγμένες, τοπογραφικά διαγράμματα κ.λ.π έχει καταχωρηθεί  
στο Ε9 του Δήμου. 
Καλείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας να προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Δελφών τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη 
περιοχή Νεραϊδωλάκωμα (2).  
Ο Σύμβουλος Αθανάσιος Οικονόμου είπε: διαφωνώ με την ανωτέρω μίσθωση γιατί δεν 
γνωρίζουμε τα τ.μ και δεν υπάρχει τοπογραφικό σκαρίφημα.  
Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση  του Προέδρου, τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 
270/81. 
Το Ν. 2238/1994,  το Ν.3220/2004, το Ν. 4313/2014 άρθρ.86 παρ.1., το Ν.4623/2019. 
Τις διατάξεις του  Ν. 3463/2006. 
Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών την 
εκμίσθωση ακινήτου της ΔΕ Δεσφίνας στη θέση Νεραϊδολάκωμα (2) 120,87 τμ. με  τη 
διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας, η εν λόγω έκταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά 
και μόνο ως σημείο εκπομπής για τις ανάγκες ραδιοκάλυψης, ο μισθωτής θα πρέπει επίσης 
να έχει στη κατοχή του και να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά και άδειες που 
απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/28/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
Οικονόμου Αθανάσιος 

Πασχούλης Ιωάννης 
 Τρισμπιώτης Νικόλαος 

 

 


