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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____  
                            

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(14ης      Φεβρουαρίου  2023) 

------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
1. Αναμόρφωση (1η υποχρεωτική) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 

2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 

2. Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 
Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

3. Αναμόρφωση (2η ) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

4. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 4ου τριμήνου έτους 
2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 

5. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου» υπέρ Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

6. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά» υπέρ Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

7. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Λουκίας θυγ. Λουκά Μοσκαχλαϊδή» υπέρ 
Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, 
αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

8. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου» υπέρ Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

9. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή - Καρελλά» 
υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 
Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

10. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Κωνσταντίνου & Καλλιρόης Παπαβιέρου» 
υπέρ Τοπικής Κοινότητας  Μαυρολιθαρίου, Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, Δήμου Δελφών. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

11. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου Σέββα» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας 
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Άμφισσας, Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  
Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

12. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία 
- Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

13. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

14. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - 
Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

15. Χαρακτηρισμός του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση». «Χαρακτηρισμός 
του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα 
Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

16. Επί αιτήματος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ν. Φωκίδας. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου). 

17. Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. 
(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 

18. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.) 

19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΑΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγητής: Παναγιώτης Σ. Κακκανάς, αν. 
προϊστάμενος  Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).   

20. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

21. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

23. Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ- Β' ΦΑΣΗ », Α.Μ. 33/2021.(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

24. Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. 
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Α.Μ. 37/2021). (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

25. Τροποποίηση μελέτης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΦΙΣΣΑ», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011481843, του Δήμου Δελφών, Α.Μ. 2/2021 (1η επικαιροποίηση 
της αρ. 27/2018). (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

26. Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση ΄Κυριακοπούλου’   
Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρησή του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, 
κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και 
υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία 
Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

27. Έγκριση 2ης παράτασης  προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. 
προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

28. Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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29. Έγκριση 1ης  παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011303640. (Εισηγήτρια: 
κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

30. Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών  & Συντήρησης 
Οχημάτων  - Ανταλλακτικών & Ελαστικών  τριών (3) τακτικών και τριών (3) 
αναπληρωματικών μελών για το έτος 2023. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, 
Αντιδήμαρχος). 

31. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Δελφών για την εκτέλεση της Δοκιμαστικής Λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

32. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της  Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: 

Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση 

Δημάρχου για την υπογραφή της. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη 

της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

33. Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο 1ο  Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α. Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. 
Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ). 

34. Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού  ανθρώπινου δυναμικού προσλήψεων Δήμου 
Δελφών, ετών 2024 – 2027. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης 
Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ). 

35. Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) περί επιχορήγησης για την 

απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  

Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων ). 

36. Λήψη απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών 
και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 
2022-2023. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα  Σεγδίτσα-Πονήρη, Αντιδήμαρχος). 

37. Κατανομή Α΄ δόσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023. (Εισηγητής: κ. 
Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

38. Αίτημα παραχώρησης αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο Άμφισσας, στα πλαίσια διεξαγωγής των 
αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

39. Έγκριση  χορήγησης χρηματικών βραβείων σε επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

κατά το χρονικό διάστημα 2015 - 2019, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«Κληροδότημα Κων/νου & Καλιρρόης Παπαβιέρου». (Αριθ. 5/3/2020 απόφαση Συμβουλίου 

Κοινότητας Μαυρολιθαρίου. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

40. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2023. 

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, 

Αντιδήμαρχος). 

41. Aντικατάσταση  παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων 
(αρ.αποφ. 154/2022 Δ.Σ.–ΑΔΑ: ΩΤΒΡΩ9Θ-ΡΣΕ). (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, 
Αντιδήμαρχος). 

42. Λήψη απόφασης για την «εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Νεραϊδολάκωμα». (Εισηγητής: κ. 
Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
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1. 
Αναμόρφωση (1η υποχρεωτική) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 
2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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2. 
Επικαιροποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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3. 
Αναμόρφωση (2η ) προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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4. 
Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 4ου τριμήνου έτους 
2022.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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5. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου» υπέρ Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Ευθυμίας Γιδογιάννου, παρουσιάζει τα 

παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   2.187,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17.060,46 

Γ Ε Ν Ι Κ Ό  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 19,247,46 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   3,287,50 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                15,959,96 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν  19.247,46 
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6. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά» υπέρ Δημοτικής Κοινότητας 
Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Χρήστου Μαχαιρά παρουσιάζει τα παρακάτω 

δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     1.881,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                   1.558,41 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν      3.439,41 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     2.161,00 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 
                  1.278,41 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν      3.439,41 
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7. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Λουκίας θυγ. Λουκά Μοσκαχλαϊδή» υπέρ 
Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Λουκίας θυγατέρας Λουκά Μοσχακλαϊδή, 

παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ       636,00    

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                  1.667,60 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν   2.303,60    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      962,15       

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                  1.341,45 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν   2.303,60     
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8. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Αθανασίου Δεδουσόπουλου» υπέρ 
Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Αθανάσιου Δεδουσόπουλου, παρουσιάζει τα 

παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  20.195,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     7.510,89 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν   27.705,89    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     3.051,00   

 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                 24.654,89 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν    27.705,89 
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9. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ευαγγελίας & Αικατερίνης Γαζή - Καρελλά» 
υπέρ Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία «Δωρεά Αικατερίνης & Ευαγγελίας Γαζή – Καρελλά», 

παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ     9.890,80 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                   6.093,59 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν    15.984,39 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      1.551,00 

 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                 14.433,39 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν    15.984,39 
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10. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Κωνσταντίνου & Καλλιρόης Παπαβιέρου» 
υπέρ Τοπικής Κοινότητας  Μαυρολιθαρίου, Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων, Δήμου Δελφών. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Κων/νου & Καλλιρόης Παπαβιέρου, 

παρουσιάζει τα παρακάτω δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   6.219,00 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 22.754,44 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 28.973,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ   7.507,00 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                21.466,44 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν  28.973,44 
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11. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Νικολάου Σέββα» υπέρ Δημοτικής 
Κοινότητας Άμφισσας, Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 

Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Νικολάου Σεββά, παρουσιάζει τα παρακάτω 

δεδομένα: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ      529,36 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                  1.805,86 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν    2.335,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ       539,00 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ                   1.796,22 

Γ Ε Ν Ι Κ Ο  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν     2.335,22 
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12. 
Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς 
διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου».  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Ο προϋπολογισμός  εσόδων-εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς 
Διαχείρισης, με την επωνυμία «Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου, παρουσιάζει τα 
παρακάτω δεδομένα: 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 82.443,29 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
(ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ.31-12-2022)  

172.063,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 254.507,13 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                           251.507,13 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 254.507,13 
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13. 
Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ:    α) Οι διατάξεις της παρ. δ του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006). 
            β) την υπ΄αριθμ. 2377/2022 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικράτειας  
            γ)την υπ΄αριθμ. 331/11-11-2022 απόφαση ΔΕΥΑΔΔ 
            δ)την υπ΄αριθμ. 2075/27-01-2023 αίτηση κ.Ελένης Γεωργαντά χας Κων/νου Ταρλαντά. 
 
       Σας αναφέρω ότι με  τις υπ΄ αριθμ. βεβαιώσεις 540/2011, 87,194,576/2012, 
344,937/2013, 306, 827/2014, 289,871/2015, 431,761, 1224/2016 βεβαιώθηκαν εις βάρος 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΡΛΑΝΤΑ του Γεωργίου  αναδρομικές χρεώσεις ύδρευσης- 
αποχέτευσης 2011-2016 για το υδρόμετρο 18Α . 
 
Σύμφωνα με την 331/11-11-2022 απόφαση ΔΕΥΑΔΔ και μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας 
τους βεβαιώνεται ότι στο υδρόμετρο 18Α  έχει γίνει διακοπή το έτος 2010. 
 
Το ανωτέρω ποσό με τις προσαυξήσεις έχει διαμορφωθεί σε 258,06 € + 258,67 € = 516,73 €. 
Πρέπει να γίνει διαγραφής του ανωτέρω ποσού.      

 
Κατά την παρ. 1 άρθρου 204 του Ν.4555/2018, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όπου 
στις διατάξεις του Β.Δ/τος της 17.5/15.6.1959 και του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος 
υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης, νοείται στη θέση του ο προϊστάμενος 
οικονομικών υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από 
αυτόν.    

Ποσό διαγραφής:  516,73 € 
 

 
  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%cf%83%cf%84%ce%b5-23772022-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
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14. 
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:  1.Οι διατάξεις της παρ. 1δ άρθρου 174 Ν. 3463/06 Κ.Δ.Κ. 
            2.Οι διατάξεις της παρ.1 περ. κ΄ εδ. Ι άρθρου 3 Ν.  4623 /2019. 
 
       
        Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αποστολής ειδοποιήσεων από την Ταμιακή Υπηρεσία 
του Δήμου μας προς τους  οφειλέτες ανεξόφλητων οφειλών , στάλθηκε ενημερωτικό 
σημείωμα και στην εταιρεία LeasePlan Hellas για εξόφληση συνολικού ποσού 100,00 € (20,00 
€ + 40,00 € + 40,00€)  που είχε χρεωθεί  με τις αριθμ. α) 1345/8-5-2013, β) 1785 4/3-7-2013 
Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης του Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Δελφών για 
τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας  ΙΡΒ—5685 και ΙΡΕ-4041 ( 20,00 €  και 40,00€ 
αντιστοίχως)  και γ) με την αριθμ.715200051867 4/4-3-2020 πράξη βεβαίωσης παράβασης 
του Κ.Ο.Κ. της Τροχαίας Άμφισσας-Δελφών για το όχημα  με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΚ-7303 
(ποσού 40,00 €). 
       Μετά την παραλαβή του ανωτέρω ενημερωτικού σημειώματος μας ενημέρωσε με το από 
07/12/2022 email ότι τα προαναφερόμενα οχήματα ήταν μισθωμένα το μεν πρώτο   (ΙΡΒ-
5685) στην εταιρεία «PIERRE FABRE HELLAS S.A.» το δεύτερο (ΙΡΕ-4041) στην εταιρεία « 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.» και το τρίτο (ΙΤΚ-7303) στην εταιρεία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ»  oι 
οποίοι έχοντας την χρήση των οχημάτων βαρύνονται για την πληρωμή των προστίμων. 
       Η υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ. 28603/28-12-2022 έγγραφο της προς την εταιρεία 
«ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ»  ζήτησε τα στοιχεία του οδηγού του οχήματος για μετακύληση της 
οφειλής των 40,00 € , και μας ενημέρωσε ότι ενοικιαστής του οχήματος ΙΤΚ-7303 στις 
4/3/2020 ημερομηνία της παράβασης ήταν ο υπήκοος τρίτης χώρας  MAKSIM 
ALEXANDROVICH  με Δ/νση κατοικίας DUBOVAY 14-5 , BALASHIHA, RUSSIA. 
       Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφή το συνολικό ποσό των 100,00 €  (20,00 € + 
40,00 € + 40,00 €) από την  εταιρεία LeasePlan Hellas  που χρεώθηκε εσφαλμένα τις 
προαναφερόμενες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για τα οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΡΒ-
5685 (ποσό 20,00 €)  ΙΡΕ-4041 (ποσό 40,00 €)  και ΙΤΚ-7303 (ποσό 40,00 €), και 
επαναβεβαίωση των ποσών αυτών στους πραγματικούς χρήστες των οχημάτων αυτών ως 
κατωτέρω: 
Ποσό διαγραφής: 100,00  €    (από LeasePlan Hellas  ).   
Ποσό βεβαίωσης:  20,00 €  (  στην  «PIERRE FABRE HELLAS S.A.»).   
Ποσό βεβαίωσης:  40,00 €  (  στην « ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε.».).    
Ποσό βεβαίωσης:  40,00 €  (  στον κ. MAKSIM ALEXANDROVICH  ).    
       Κατά την παρ. 1 άρθρου 204 του Ν.4555/2018, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
όπου στις διατάξεις του Β.Δ/τος της 17.5/15.6.1959 και του Ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο 
δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης, νοείται στη θέση του ο 
προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που 
εξουσιοδοτούνται από αυτόν.    
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15. 
Χαρακτηρισμός του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση». 
«Χαρακτηρισμός του ξενοδοχείου camping chrissa ως Εποχική Επιχείρηση.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σχετ.: α)η υπ αριθ. 12945/2021 αίτησή της & β) η υπ αριθ. 708/2022 υπεύθυνη 

δήλωσή της 

Με την αριθ. 153/21.07.2022 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΧΠ4Ω9Θ-ΕΨ0) η οποία νομιμοποιήθηκε 
με την αριθ. 125184/26.08.2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης , Τμήμα Δ/κο-
Οικ/κο Ν. Φωκίδας (ΑΔΑ:6ΔΘΗΟΡ10-ΠΩ0) το ξενοδοχείο «CAMPING CHRISSΑ 
χαρακτηρίστηκε ως εποχική επιχείρηση για το χρονικό διάστημα από 01.01.2022-31.12.2022 
.  
Με την αριθ. 28327/22.12.2022 υπεύθυνη δήλωση αιτήθηκε την επικαιροποίηση της 
εποχικής λειτουργίας για το έτος 2023.  
Με το άρθρο 5 του ν.429/1976(ΦΕΚ 235 Α’) ρυθμίζονται οι όροι υποβολής του τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις.  
Με την ανωτέρω διάταξη, σύμφωνα με την αριθ. 78/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., θεσπίστηκε η 
υποχρέωση επιβολής του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εποχιακά λειτουργούσες 
επιχειρήσεις (βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και άλλες επιχειρήσεις) ανάλογα με τον χρόνο 
λειτουργίας τους , με ελάχιστο όριο το τρίμηνο. Δεδομένου δε ότι ενιαίο κριτήριο για την 
επιβολή του τέλους αποτελεί το εμβαδόν των ακινήτων, νομολογιακά έχει γίνει δεκτό 
(744/1998 ΣτΕ) ότι στο πλαίσιο του άρθρου 5 του ν.429/1976 είναι επιτρεπτός ο 
συνυπολογισμός του χρόνου λειτουργίας των επιμέρους χώρων/τμημάτων μιας επιχείρησης 
για τον καθορισμό του αναλογούντος τέλους.  
Συνεπώς στις συγκεκριμένες διατάξεις μπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις που 
λειτουργούν μεν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους αλλά, λόγω της φύσης των εργασιών τους, 
οι χώροι που καταλαμβάνουν συγκεκριμένα τμήματά τους χρησιμοποιούνται μόνο ορισμένο 
χρονικό διάστημα. Επισημαίνεται ωστόσο ότι, στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί 
περιστασιακά, συνάγεται η λειτουργεία αυτής καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου. Επίσης η 
περίοδος κατά την οποία εκτελούνται εργασίες επισκευής ή συντήρησης εντός των χώρων 
της επιχείρησης λογίζονται ως χρόνος λειτουργίας (χρήσης) των χώρων αυτών.  
Για την υπαγωγή μιας επιχείρησης στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 429/1976 απαιτείται 
η υποβολή από τον υπόχρεο (νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης) στον οικείο ΟΤΑ σχετικής 
αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναφορικά με το χρόνο 
λειτουργίας της επιχείρησης. Στην περίπτωση που υπάρχει, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, διαφοροποίηση του χρόνου λειτουργείας ορισμένων χώρων/ τμημάτων 
της επιχείρησης, θα πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση λεπτομερώς το είδος των χώρων 
(π.χ. δωμάτια, γραφεία), το εμβαδόν τους (τ.μ.) και ο αντίστοιχος χρόνος λειτουργίας τους, 
με αναφορά συγκεκριμένων ημερομηνιών. Όμοια δήλωση υποβάλλεται και σε περίπτωση 
αύξησης ή μείωσης του χρόνου λειτουργίας καθώς και σε περίπτωση διαδοχής του 
καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.  
Το δημοτικό/κοινοτικό συμβούλιο του οικείου Ο.Τ.Α. αποφαίνεται για το συγκεκριμένο 
αίτημα, εκδίδοντας απόφαση , με τη ν οποία είτε αποδέχεται τη δηλωθείσα εποχιακή 
λειτουργία της επιχείρησης, υπό την επιφύλαξη του ελέγχου αυτής, είτε την απορρίπτει 
αιτιολογημένα. Η αιτιολογία αναφορικά με την έλλειψη εποχικότητας στη λειτουργεία της 
επιχείρησης πρέπει να είναι σαφής, επαρκής και να προκύπτει από συγκεκριμένα στοιχεία 
του φακέλου.  
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Η επιχείρηση ΠΡΟΒΙΑ ΑΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε., με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της, 
δήλωσε ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι εποχιακή.   
Η συνολική δηλωθείσα επιφάνεια είναι 1.161,12 τ.μ. από τα οποία τα 923,13 αφορούν την 
επιφάνεια στα οποία επιβάλλονται τα Τέλη Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.25/1975.  
Από την δηλωθείσα επιφάνεια των 923,13 τ.μ. της επιχείρησης, καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους τα 186,74 τ.μ. λειτουργούν με χρήση οικίας, ενώ από τα υπόλοιπα 736,39 τ.μ., τα 
322,20 τ.μ. αφορούν τμήματα τα οποία λειτουργούν από 16.04 έως και 15.10 – έξι (6) μήνες 
και  τα 414,19 τ.μ. τμήματα τα οποία λειτουργούν από 01.05 έως και 30.09 – πέντε (5) μήνες.  
Η συνολική πλασματική επιφάνεια για τον υπολογισμό των τελών είναι 520,42 τ.μ. 
αναλυόμενη ως εξής :  
α) Η επιφάνεια των 274,07 τ.μ. με χρήση οικίας, λειτουργίας 12 μηνών, αντιστοιχεί σε 186,74 
τ.μ. πλασματική επιφάνεια για την επιβολή του τέλους [274,07*508,94 (πλασματική 
επιφάνεια με χρήση οικίας για το υπολογισμό των τελών σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ν.25/75) : 746,93 (συνολική επιφάνεια με χρήση οικίας)]  
β) Η επιφάνεια των 472,86 τ.μ. με χρήση οικία, λειτουργίας 6 μηνών, αντιστοιχεί σε 161,10 
τ.μ. πλασματική επιφάνεια για την επιβολή του τέλους [472,86*508,93 (πλασματική 
επιφάνεια με χρήση οικίας για το υπολογισμό των τελών σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
Ν.25/75) : 746,93 (συνολική επιφάνεια με χρήση οικίας)] * 6 /12 μήνες  
γ) Η επιφάνεια των 414,19τ.μ., λειτουργείας 5 μηνών, αντιστοιχεί σε 172,58 τ.μ. 
(414,19/12*5) πλασματική επιφάνεια για την επιβολή του τέλους .  
  
Ύστερα από τα ανωτέρω  
  

Εισηγούμαστε  
Τον χαρακτηρισμό του ξενοδοχείου «CAMPING CHRISSΑ» που εκμεταλλεύεται η εταιρεία 
Προβιά Αικ. & Σια Ο.Ε. ως εποχική επιχείρηση για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023-
31.12.2023 .  
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16. 

Επί αιτήματος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Ν. Φωκίδας. 

(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου). 
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17. 
Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιτέας. 
(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 
 

 
Ακολουθούν υπογραφές.  
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18. 
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την   αρ. 19/2021 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών, 
3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό έτους 2021 στους εξόδων Κ.Α 30-7323.052, 30-7323.053, 

30-7323.065 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 
#35.000,00# ευρώ προερχόμενη από έσοδα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021, 

4. Τις υπ’ αρ. πρωτ. 12234/05-07-2021 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ: 6Π54Ω9Θ-6ΜΛ), 12236/05-07-2021 ΑΑΥ 
(ΑΔΑΜ: 90ΡΥΩ9Θ-ΕΤΖ), 12237/05-07-2021 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ: 6ΖΑΚΩ9Θ-3ΜΔ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού 
35.000,00 € για το έτος 2021 σε βάρος των Κ.Α 30-7323.052, 30-7323.053, 30-7323.065 που 
αφορά το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ», 

5. Την υπ’ αριθ: 14699/06-08-2021 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία αναρτήθηκε στο 
ΚΗΜΔΗΣ την ίδια ημέρα (ΑΔΑΜ: 21PROC009044862 2021-08-06), 

6. Την υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα την 
από 10.08.2021 προσφορά του κ. Μπαρτσώτα Αθανασίου η οποία υποβλήθηκε στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε α.π.: 14810/10.08.2021, 

7. Το υπ’ αρ .πρωτ: 15034/12.08.2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, περί 
εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, 

8. Την υπ’ αρ .πρωτ: 15102/12.08.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΧΨΩ9Θ-ΒΛ0)  απόφαση ανάθεσης εκτέλεσης 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΪΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ», 

9. Την αρ. πρωτ. 15817/26-08-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 
21SYMV009114594 2021-08-26), 

10. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της Πρόσκλησης 
του έργου. 

11. Τον 1ο (τακτοποιητικό σε ισοζύγιο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και το 1ο 
Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που εγκρίθηκαν με την αρ.  
364/2021 (ΑΔΑ: 6ΨΤΑΩ9Θ-Τ10) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

12. Τον 2ο (τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, που εγκρίθηκε με την 
αρ.  10/19.01.2022 (ΑΔΑ: Ω38ΝΩ9Θ-ΦΙΦ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  κλείνει 
στο ποσό των 34.529,77€, επί έλλαττον κατά 120,23€ ως προς το ποσό της σύμβασης  
(34.650,00 €). 

13. Την από 25.11.2022 αίτηση του αναδόχου περί υποβολής πίνακα αναθεωρήσεων του έργου 
(αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 26124/25.11.2022), 

14. Τον  1ο πίνακας αναθεωρήσεων του έργου που θεωρήθηκε από την ΔΤΥ την 06.12.2022, 
15. Τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, που συνέταξε η Δ.Τ.Υ. και συνοδεύει 

την παρούσα, σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν τα εξής: 

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η 
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λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

- Συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης τιμών. Ειδικότερα, στην αρχική 
σύμβαση δεν προβλεπόταν δαπάνη για αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 
2735Β΄/02.06.2022 καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνο Δ΄2021. Το 
ποσό που προκύπτει από τον πίνακα αναθεωρήσεων του έργου είναι 1.373,83€ + 329,72€ 
(ΦΠΑ 24%) = 1.703,55€, που αυξάνει ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο του έργου. 

- Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 156 §3 του Ν4412/2016 
και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η έγκριση του αρμοδίου Τεχνικού Συμβουλίου. 

- Ο 3ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 36.233,32€, αυξημένος κατά 1.583,32 € σε σχέση με την 
αρχική σύμβαση. 

Εισηγούμαστε: 

Την Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ, ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ» 

 

 
 
  



24 
 

19. 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΑΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ».  
(Εισηγητής: Παναγιώτης Σ. Κακκανάς, αν. προϊστάμενος  Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & 
Συντήρηση Υποδομών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ» 

Α.Μ.: 19/2022 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δελφών 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ  - ΙΘΩΜΗΣ 7, Τ.Κ. 15235 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 21.535,87 € (με ΦΠΑ) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00 % 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α. 30-7322.013. 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Οι εργασίες αφορούν αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στα παρακάτω σημεία της 
Κοινότητας Δελφών: 

1. Τοιχία επί της οδού Αγγέλου & Εύας Σικελιανού με κατεύθυνση τον Καλλιτεχνικό 
Σταθμό Δελφών. Επίσης στον τοίχο που βρίσκεται στην είσοδο της Σχολής Καλών 
Τεχνών  τοποθετήθηκαν στην άνω όψη του ακανόνιστες χονδρόπλακες Άρτας 
(καπάκια). 

2.  Ανάπλαση κλίμακας επί της οδού Απόλλωνος μεταξύ οικιών Δημ. Σεγκούνη και Μ. 
Δροσερού. 

3. Κατασκευή τμήματος πεζοδρομίου εφαπτόμενο με τον περιβάλλοντα χώρο 
Μουσείου Δελφικών Εορτών Αγγέλου & Εύας Σικελιανού. 

4. Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος πεζοδρομίου από ξενοδοχείο DELPHI PALACE 
έως είσοδο Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Επίσης κατασκευάστηκε 
τοίχος από λιθοδομή μέσου ύψους 60 cm , αρμολογήθηκε και στην άνω όψη του 
επενδύθηκε με ακανόνιστες χονδρόπλακες Άρτας (καπάκια). 
 

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

  Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 
(Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την 
πρόσκληση του έργου. 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 

 Την μελέτη με αριθμ. 19/2022 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ», που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Μελετών, Λειτουργίας 
και Συντήρησης Υποδομών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την 
συνοδεύουν. 

 Την αριθ. 26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου ΔΕΛΦΩΝ με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 
Οικονομικού έτους 2022» και την αρ. πρωτ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-



25 
 

3Η6)  απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας περί επικύρωσής της. 

 Την υπ’ αρ. πρωτ. 24375/07-11-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 6Ψ91Ω9Θ-8Θ4), απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης ποσού 21.750,00 € για το 
έτος 2022 σε βάρος του ΚΑ: 30-7322.013 που αφορά το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΩΝ».  

 Η υπ’ αριθ.: αριθ. πρωτ.: 24486/08-11-2022 (ΑΔΑ : ΨΥΗΘΩ9Θ-Φ2Ε) απόφαση 
Αντιδημάρχου περί τρόπου υλοποίησης διαδικασίας σύμβασης. 

 Την υπ’ αριθ: 24516/09.11.2022 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την ίδια ημέρα ((ΑΔΑΜ: 22PROC011565342/ 2022-11-09). 

  Το υπ’ αριθ. : 24526/09-11-2022 έγγραφο για ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΤΕΕ. 

 Την υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών του 
οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» η οποία υποβλήθηκε στο 
πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε α.π.:  24798/11.11.2022. 

 Το υπ’ αρ. πρωτ: 25185/16.11.2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και 
Συντήρησης Υποδομών, περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της 
πρόσκλησης του έργου. 

 Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 21.750,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση 
έκπτωση είναι 1,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ»  και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του. 

 Τους όρους της πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης 
εκτέλεσης του έργου. 

 Την υπ’ αριθ. 25208/16.11.2022 πρόσκληση, με την οποία κλήθηκε ο ανάδοχος να 
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

 
Β) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ  
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 
(Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών 
- Νέες εργασίες) του Ν.4412/2016  και συγκεκριμένα: 
- Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών που προέκυψαν 
από εγκεκριμένες επιμετρήσεις ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται 
απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την 
προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, 
καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, 
σύμφωνα με την παρ. 3. 
- Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη των 
αυξήσεων δαπανών της ομάδας. 
Καθώς συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε: 
 
1.Για να συμπεριλάβει τις παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών 
Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών  οι οποίες 
προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες και την αναλυτική επιμέτρηση αυτών. 
2. Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα: 
Για την αύξηση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της ομάδας, ήτοι: 
Αύξηση Ομάδας 1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Αύξηση κατά 0,23 € 
Αύξηση Ομάδας 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: Αύξηση κατά 162,79 € 
Αύξηση Ομάδας 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ: Αύξηση κατά 1.976,43 € 
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Μη χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα: 0,00 € 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 
156 §3 του Ν4412/2016. 
 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων 
εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση : 
1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ:  Συμβατικές εργασίες από 1.671,41 € ανέρχονται στον 1ο 
ΑΠΕ σε 1.671,64 € (αύξηση κατά 0,23 € ) 
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ:  Συμβατικές εργασίες από 2.652,31 € ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 2.815,10 
€ (αύξηση κατά 162,79 €) 
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ:  Συμβατικές εργασίες από 9.939,30 € ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ 
σε 11.915,73 € (αύξηση κατά 1.976,43 € ) 
 
Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ κλείνει ΣΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ως προς το συμβατικό αντικείμενο, δηλαδή στο 
ποσό των 21.535,87 € (με ΦΠΑ). 
 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 
Αξία εργασιών           16.402,47 € 
Απρόβλεπτα                              0,00 €  
Απολογιστικά                   272,17 € 
Αναθεώρηση                                      693,00 € 
Άθροισμα                               17.367,64 € 
ΦΠΑ 24%:                                         4.168,23 € 
Σύνολο                                            21.535,87 € 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω,  παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
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20. 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

16. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

17. Την   αρ. 38/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών, 
18. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό έτους 2020 στον κωδικό εξόδων Κ.Α 15-7332.002 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση συνολικού ποσού #25.000,00# ευρώ,  

19. Την υπ’ αρ. πρωτ. 24457/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6Η70Ω9Θ-ΙΜΘ) απόφαση Δημάρχου για 
την ανάληψη υποχρέωσης - έγκριση δαπάνης διάθεσης της πίστωσης συνολικού 
ποσού 25.000,00 € για το έτος 2020 σε βάρος του  Κ.Α 15-7332.002, που αφορά το 
έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ», 

20. Την από 08/12/2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (ΚΗΜΔΗΣ: 
20PROC007792248 2020-12-08), 

21. Την αρ. 111/30.03.2021 (ΑΔΑ: 6ΙΗ1Ω9Θ-Ρ01) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του 
ΗΡΑΚΛΗ » και μέσω ποσοστό έκπτωσης 23,14 %, 

22. Την αρ. πρωτ. 7327/26-04-2021 σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 
19.256,86€ με ΦΠΑ 24%, 

23. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της 
Πρόσκλησης του έργου. 

24. Τον 1ο (τακτοποιητικό σε ισοζύγιο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και 
το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που εγκρίθηκαν με 
την αρ.  365/05.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΡ2Ω9Θ-ΕΣΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

25. Την από 25.11.2022 αίτηση του αναδόχου περί υποβολής πίνακα αναθεωρήσεων του 
έργου (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 26134/25.11.2022), 

26. Τον  1ο πίνακας αναθεωρήσεων του έργου που θεωρήθηκε από την ΔΤΥ την 
26.1.2023, 

27. Τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, που συνέταξε η Δ.Τ.Υ. και 
συνοδεύει την παρούσα, σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν τα εξής: 

- Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η 
λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

- Συντάχθηκε για τους κάτωθι λόγους: 
1. Να μηδενίσει την δαπάνη των απροβλέπτων. Ειδικότερα στην αρχική σύμβαση 

προβλεπόταν δαπάνη απροβλέπτων ποσού 2.003,40€, από τα οποία αναλώθηκε 

ποσό 1.977,11€ και απέμεινε 26,29€, που μειώνει ισόποσα το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου, 

2. Να μηδενίσει την δαπάνη των απολογιστικών εργασιών. Ειδικότερα στην 

αρχική σύμβαση προβλεπόταν δαπάνη απολογιστικών εργασιών ποσού 169,62€, 

τα οποία δεν αναλώθηκαν και μειώνουν ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο του 

έργου, 
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3. Να αυξήσει την δαπάνη αναθεώρησης τιμών. Ειδικότερα, στην αρχική 

σύμβαση προβλεπόταν δαπάνη για αναθεωρήσεις ποσού 0,73€. Σύμφωνα με το 

ΦΕΚ 5983Β΄/20.12.2021 καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το 

τρίμηνο Γ΄2021. Το ποσό που προκύπτει από τον πίνακα αναθεωρήσεων του 

έργου είναι 920,82€ + 221,00€ (ΦΠΑ 24%) = 1.141,82€, που αυξάνει το συμβατικό 

αντικείμενο του έργου κατά 1.140,91€ [(920,82- 0,73)* 1,24]. 

- Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 156 §3 του 
Ν4412/2016 και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η έγκριση του αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου. 

- Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 20.154,84€, αυξημένος κατά 897,98 € σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση. 
 

Εισηγούμαστε: 

 

Την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» 
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21. 
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

ΕΡΓΟ:   «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ   ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ» 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:          ΓΡΑΒΙΑΣ  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :                           ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. 

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ :               ΟΔΟΣ 1Ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΓΡΑΒΙΑΣ- ΛΑΜΙΑΣ , Τ.Κ. 33057 ΓΡΑΒΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                   

ΣΥΜΒΑΣΗ:                               27.943,55 €, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.    

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΑ :     ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 1%,                                                  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:               ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ .  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 
(Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την  
πρόσκληση του έργου. 

 Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 

 Την μελέτη με αριθμ. 03/2022 και τίτλο «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ   
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ», που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την 
συνοδεύουν. 

 Την αριθ. 26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου ΔΕΛΦΩΝ με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Δελφών 
Οικονομικού έτους 2022» και την αρ. πρωτ. 275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : 
ΩΟΔΜΟΡΙΟ-ЗНб) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσής της. 

 Το αρ. πρωτ. 4111/28.02.2022 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης του έργου 
(22REQ010124401 2022-02- 28), 

 Την αρ. πρωτ. 4609/08-03-2022 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 9ΡΙ1Ω9Θ-ΕΕ8 ) απόφαση Δημάρχου 
Δελφών για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, ποσού 
35.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022, υπό Κ.Α. 30- 7336.005, 

 Η  υπ' αριθ.: αριθ. πρωτ.: 4767/10-03-2022 (ΑΔΑ : ΨΞΑΡΩ9Θ-2Φ5) απόφαση 
Αντιδημάρχου περί τρόπου υλοποίησης διαδικασίας σύμβασης. 

 Την υπ'αρ.πρωτ. 9705/20-05-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου 
(ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010594817/ 2022-05-20) 

 Το υπ' αριθ. : 9759/23-05-2022 έγγραφο για ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΤΕΕ. 
 Την από 30.05.2022 υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών του οικονομικού 

φορέα ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. με αρ. πρωτ.: 10465/30.05.2022. 
 Το υπ' αριθ. : 10813/01.06.2022 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί 

εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της 

πρόσκλησης του έργου. 
 Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 35.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με то Φ.Π.Α. Η δε μέση 

έκπτωση είναι 1,00 % επί των τιμών .του τιμολογίου της μελέτης. 
 Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς της αναδόχου εταιρίας ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε. και 

ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της. 
 Τους όρους της πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης 

εκτέλεσης του έργου. 
 Την υπ' αριθ. 11019/03.06.2022 πρόσκληση, με την οποία κλήθηκε ο ανάδοχος να 

προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης 
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 Την με αρ. πρωτ. 11896/2022 από 15/06/22 Σύμβαση Κατασκευής Έργου  ( 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΗΜΔΗΣ : 22SYMV010746758 2022-06-15). 

 Την απόφαση με αριθμ. 345/2022 ( ΑΔΑ: ΩΥΖΑΩ9Θ-ΩΕΒ) της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίθηκε  χορήγηση παράτασης έως 
και τις  30/09/22. 

 Την από 20/10/2022 βεβαίωση περαίωσης του έργου για το ότι το έργο 
ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα. 

 Την από 06/12/2022 (αριθ. πρωτ. 26066/06-12-2022)  εγκεκριμένη τελική 
επιμέτρηση του έργου. 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών του δρόμου εντός 
του οικισμού της Κοινότητας Καλοσκοπής, οι οποίες προκλήθηκαν από την θεομηνία 
«ΙΑΝΟΣ» της 18ης & 19ης Σεπτεμβρίου 2020. 
Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε 

Με τον παρόντα ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΑΠΕ δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της 

αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, 

η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του 

έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.  

Ο παρόντας Α.Π.Ε. συντάχθηκε για  

1. ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο 1ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών 

εργασιών  οι οποίες προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες και την  εγκεκριμένη 

τελική επιμέτρηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα: 

Με τα απρόβλεπτα της Σύμβασης που είναι 3.400,52 € καλύπτεται : 

 Το σύνολο της αύξησης ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών των ομάδων 

Η αύξηση της δαπάνης της Ομάδας ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ που είναι :  897,21 € 
Η αύξηση της δαπάνης της Ομάδας ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ που είναι :             2.304,96 € 
Η αύξηση της δαπάνης της Ομάδας ΣΗΜΑΝΣΗ που είναι :     62,22 € 

 Σ2 Σύνολο δαπανών Αυξήσεων Ομάδων :                  3.264,39 € 

Συνολική χρήση απροβλέπτων: 3.264,39 €. 

Τα υπόλοιπα απρόβλεπτα 3.400,52 – 3.264,39 = 136,13 μένουν αδιάθετα και μειώνουν 

ισόποσα το Συμβατικό Αντικείμενο. 

Με τον παρόντα ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Α.Π.Ε. επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες 

των Ομάδων εργασιών σε σχέση με την αρχική Σύμβαση : 

 Ομάδα ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ : Αύξηση κατά 897,21 € ποσοστό 19,62 % 

 Ομάδα ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ : Αύξηση κατά 2.304,96 €, ποσοστό 13,96 % 

 Ομάδα ΣΗΜΑΝΣΗ :  Αύξηση κατά 62,22  €, ποσοστό 3,91 % 

 Απολογιστικές εργασίες Α.Ε.Κ.Κ. : Μείωση κατά 1.872,87  € 
Στον παρόντα ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών. 

 Συνολικά για τον  ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ έχουμε τα εξής : 

Μείωση του Συμβατικού αντικειμένου κατά 2.491,16 € που οφείλεται αφενός στη μη 

χρήση μέρους των απροβλέπτων δαπανών και αφετέρου στην μείωση της δαπάνης 

για απολογιστικές εργασίες Α.Ε.Κ.Κ.. Η μείωση αποτυπώνεται στο σώμα του Α.Π.Ε. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

Ο 1ος ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ  Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 32.158,84 €  εκ των οποίων 25.934,55 

€ είναι δαπάνη για εργασίες, 0,00 απρόβλεπτα, 0,00 απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ.,  και 6.224,29 € 

Φ.Π.Α. μειωμένος σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.  
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Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 

Αξία εργασιών:        25.934,55 € 

Απρόβλεπτα :                 0,00 €                        

Άθροισμα:         25.934,55 € 

Απολογιστικά ΑΕΚΚ:                                  0,00 € 

Σύνολο :                    25.934,55 € 

ΦΠΑ 24%:                        6.224,29 € 

Σύνολο:                       32.158,84 € 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΑΠΕ και την Αιτιολογική έκθεση αυτού και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
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22. 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 περί «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την   αρ. 39/2020 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δ. Δελφών, 
3. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό έτους 2020 στον κωδικό εξόδων Κ.Α 15-7332.003 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση συνολικού ποσού #25.000,00# ευρώ,  

4. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25009/7-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΓΩΩ9Θ-ΛΕ3)  απόφαση Δημάρχου για 
την ανάληψη υποχρέωσης - έγκριση δαπάνης διάθεσης της πίστωσης συνολικού 
ποσού 25.000,00 € για το έτος 2020 σε βάρος του  Κ.Α 15-7332.003, που αφορά το 
έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ», 

5. Την από 10/12/2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου (ΚΗΜΔΗΣ: 
20PROC007812799 2020-12-10), 

6. Την αρ. 112/30.03.2021 (ΑΔΑ: 6Ε6ΠΩ9Θ-ΓΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ του 
ΗΡΑΚΛΗ » και μέσω ποσοστό έκπτωσης 26,54 %, 

7. Την αρ. πρωτ. 7329/26-04-2021  σύμβαση κατασκευής του έργου, συνολικού ποσού 
18.364,00€ με ΦΠΑ 24%, 

8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της 
Πρόσκλησης του έργου. 

9. Τον 1ο (τακτοποιητικό σε ισοζύγιο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου και 
το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, που εγκρίθηκαν με 
την αρ.  366/05.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΨ4Ω9Θ-4ΤΗ)  απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, 

10. Την από 25.11.2022 αίτηση του αναδόχου περί υποβολής πίνακα αναθεωρήσεων του 
έργου (αρ. πρωτ. Δ.Δελφών 26133/25.11.2022), 

11. Τον  1ο πίνακας αναθεωρήσεων του έργου που θεωρήθηκε από την ΔΤΥ την 
26.1.2023, 

12. Τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, που συνέταξε η Δ.Τ.Υ. και 
συνοδεύει την παρούσα, σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν τα εξής: 

13. Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό 
περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η 
λειτουργικότητα του έργου και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, 
όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

14. Συντάχθηκε για τους κάτωθι λόγους: 
1. Να μηδενίσει την δαπάνη των απροβλέπτων. Ειδικότερα στην αρχική 

σύμβαση προβλεπόταν δαπάνη απροβλέπτων ποσού 1.931,09€, από τα 
οποία αναλώθηκε ποσό 1.792,15€ και απέμεινε 138,94€, που μειώνει 
ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο του έργου, 

2. Να αυξήσει την δαπάνη αναθεώρησης τιμών. Ειδικότερα, στην αρχική 
σύμβαση προβλεπόταν δαπάνη για αναθεωρήσεις ποσού 5,42€. Σύμφωνα 
με το ΦΕΚ 5983Β΄/20.12.2021 καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για 
το τρίμηνο Γ΄2021. Το ποσό που προκύπτει από τον πίνακα αναθεωρήσεων 
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του έργου είναι 815,64€ + 195,75€ (ΦΠΑ 24%) = 1.011,39€, που αυξάνει το 
συμβατικό αντικείμενο του έργου κατά 1.004,67€ [(815,64 - 5,42)* 1,24]. 

- Δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 156 §3 του 
Ν4412/2016 και για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η έγκριση του αρμοδίου 
Τεχνικού Συμβουλίου. 

- Ο 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό των 19.196,39€, αυξημένος κατά 832,39€  σε σχέση 
με την αρχική σύμβαση. 
 

Εισηγούμαστε: 
 
Την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ» 
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23. 
Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ- Β' ΦΑΣΗ », Α.Μ. 33/2021. 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 

Συνοπτική περιγραφή του έργου 

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας εντός των 

Δημοτικών Ενοτήτων Ιτέας, Γαλαξειδίου, Δεσφίνας και Παρνασσού.  

 

Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: 

28. Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου 3463/2006 
(Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) όπως 
τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου. 

29. Η αρ. πρωτ. 43122/12.04.2021 (ΑΔΑ: 93ΤΔ46ΜΤΛΡ-ΔΓΤ) απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων ΠΔΕ 2021-ΣΑΕΠ 566 με κωδικό εναρίθμου 2017ΕΠ56600003 και πρ/σμό 
207.500,00€. Φορέας Χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Τομέας –Υποτομέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ –ΕΡΓΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

30. Η από 16-09-2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας και του Δήμου Δελφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» 

31. Οι αρ. 37/09.02.2022 (ΑΔΑ: 9Π2ΧΩ9Θ-ΟΥ5) & αρ.32 /14.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΛΤΜΩ9Θ-
ΞΩΛ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
ΔΕΛΦΩΝ αντίστοιχα, περί ένταξης του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 
έτους 2022 και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 Την αρ. 33/2021 (1η επικ. 
της αρ. 04/2021 που επικ. την αρ.06/2020) μελέτη έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 207.500,00 € με ΦΠΑ 
24% 

32. Η αρ. 359/05.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΧΖΩ9Θ-Π8Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης της αρ. 33/2021 μελέτης του ανωτέρω έργου. 

33. Tο γεγονός ότι έχει αναρτηθεί ως Πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) και της Κ.Υ.Α. Π1/2380/2012 ΦΕΚ Β΄3400). 

34. Ο Κ.Α. 64-7323.005 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δελφών 
Οικονομικού έτους 2022 που είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» 

35. Η υπ’ αρ. 359/05.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΧΖΩ9Θ-Π8Ε)Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Δελφών για την έγκριση των όρων του διαγωνισμού 

36. Η αρ. 18686/04.10.2021 (ΑΔΑ:6ΩΣ4Ω9Θ-ΒΒΞ) απόφαση Δημάρχου περί ανάληψης 
υποχρέωσης/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης του ανωτέρω έργου. 

37. Η διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 
21PROC009349253 2021-10-12. 

38. Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: Ψ0ΕΓΩ9Θ-ΚΑΛ) του έργου η οποία αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών (www.dimosdelfon.gr) και δημοσιεύτηκε στις 
εφημερίδες ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ και ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ. 
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39. Το από 11.03.2022 πρακτικό ΙΙΙ, με το οποίο η Ε.Δ. γνωμοδότησε ότι δεν κωλύεται η 
υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ (Β΄ΦΑΣΗ)» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 183829 μεταξύ του 
Δήμου Δελφών και του αναδόχου ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΗΡΑΚΛΗ» 

40. Η αριθμ. Πρωτ. 59008/01-04-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ:ΨΙΒΥΟΡ10-Ν0Δ), με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 32/27.01.2022(ΑΔΑ: 6Χ2ΖΩ9Θ-2ΙΖ) απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

41. Η υπ΄ αριθμό 6833/06-04-2022 πρόσκληση, προς τον οριστικό ανάδοχο κ. 
ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΗΡΑΚΛΗ, για την υπογραφή σύμβασης 

42. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στους όρους της 
Πρόσκλησης του έργου. 

43. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη αναδόχου και ιδιαίτερα την 
οικονομική προσφορά του 

44. Η αρ. πρωτ. 7931/21-04-2022 Σύμβαση Κατασκευής του Έργου(22SYMV010446685 
2022-4-21). 

45. Η υπ’ αρ. 387/2022 (ΑΔΑ: Ψ9Χ5Ω9Θ-ΑΓΛ) Απόφαση Ο.Ε. Έγκρισης επιμήκυνσης 
χρονοδιαγράμματος εργασιών 

46. Η από 29-11-2022 Βεβαίωση Περαίωσης. 
47. Το άρ.4 §1 του Ν3481/06 σχετικά με τη χρήση των «επί έλασσον» δαπανών, εφόσον 

ισχύουν οι περιορισμοί της εγκυκλίου Ε.20 (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443 από 26-
07-2006) του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

48. Ο συνημμένος στην παρούσα εισήγηση, 1ος ΑΠΕ του έργου και ειδικότερα τα 
αναγραφόμενα στην Αιτιολογική Έκθεση αυτού. 

49. Η υπ’αρ. 4 Γνωμοδότηση έγκρισης χρήσης επί έλασσον δαπανών του 1ου ΑΠΕ του 
έργου, από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (θέμα 5ο, απόσπασμα 01/2023 Πρακτικού), 

 

Ο αποστελλόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με 

το άρθρο 156 (Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα: 

 

1. Για να συμπεριλάβει τις παρακάτω αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών: 
 

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών  οι οποίες 

προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες και την αναλυτική επιμέτρηση αυτών,  

Πιο συγκεκριμένα, υπήρξε σημαντική αύξηση στην 1η Ομάδα εργασιών Χωματουργικών στην 

εργασία ισοπέδωσης δια διαμορφωτήρος λόγω ύπαρξης προμετρητικού σφάλματος κατά τη 

σύνταξη της μελέτης.  

Επίσης, υπήρξε σημαντική μείωση στη 2η Ομάδα εργασιών Τεχνικών έργων στις εργασίες 

σκυροδέματος και χάλυβα οπλισμού λόγω της μη ύπαρξης ανάγκης για κατασκευή τεχνικών 

έργων σε όλα τα υπό συντήρηση τμήματα της αγροτικής οδοποιίας. 

 

2. Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και συγκεκριμένα: 

 

Για την αύξηση ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών της ομάδας, ήτοι: 

Αύξηση Ομάδας 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 

35.182,45€ - 21.786,75€ = 13.395,70€ (προ Ε. Ο.)*1,18(Ε.Ο.)= 15.806,93€ 

 

Μείωση Ομάδας 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: 

10.647,00€ - 5.739,17€ = 4.907,83€ (προ Ε. Ο.) *1,18(Ε.Ο.)= 5.791,24€ 
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Αύξηση Ομάδας 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 

82.800,52€ - 77.619,15€ = 5.181,37€ (προ Ε. Ο.) *1,18(Ε.Ο.)= 6.114,02€ 

 

3. Για τη χρήση επί έλασσον δαπανών 
 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 156 

§3 του Ν4412/2016 

 

Έλεγχος 20%: 

 Η Αύξηση Ομάδας 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ καλύπτεται από τα Απρόβλεπτα κατά 
15.806,93€ 

 Η Αύξηση Ομάδας 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ καλύπτεται εν μέρει από τα Απρόβλεπτα κατά 
3.672,43€ 

 Η υπόλοιπη Αύξηση Ομάδας 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ καλύπτεται από τις επί έλλασον 
δαπάνες της Ομάδας 2. Τεχνικών Έργων κατά 2.441,59€ 
(<12.563,46€*20%=2.512,70€) 

 

Επί πλέον εργασίες Σύνολο: (13.395,70€+5.181,37€)*1,18= 21.920,94€ 

Χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα Σύνολο: 19.479,36€ 

Τα μη χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα ανέρχονται σε  0.00 € 

 

Το μη αναλωθέν ποσό των επί έλασσον δαπανών, ήτοι ποσό  5.791,24 - 2.441,59 = 

3.349,65 €, μειώνει ισόποσα τη σύμβαση. 

 

Έλεγχος 10%: 

Επιτρέπεται χρήση Επί έλασσον Δαπανών στο 10% της σύμβασης ήτοι:150.723,76*10%= 

15.072,38€ 

Χρήση Επί έλασσον δαπανών Σύνολο: 2.441,59€ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες των ομάδων 

εργασιών σε σχέση με την αρχική σύμβαση: 

 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: 

Συμβατικές εργασίες από 21.786,75€ ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 35.182,45€  

(ΑΥΞΗΣΗ κατά 13.395,70€ ή 61,49%). 

 

2.ΤΕΧΝΙΚΑ: 

Συμβατικές εργασίες από 10.647,00€ ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 5.739,17€  

(ΜΕΙΩΣΗ κατά 4.907,83 € ή 46,10%). 

 

3.ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: 

Συμβατικές εργασίες από 77.619,15 € ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 82.800,52€  

(ΑΥΞΗΣΗ κατά 5.181,37 € ή 6,68%) 

 

Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Σύνολο Εργασιών 123.722,14 
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ΓΕ & ΕΟ 18% 22.269,99 

Μερικό Σύνολο 145.992,13 

Απρόβλεπτα 
 

Απολογιστικά   

Σύνολο 145.992,13 

ΦΠΑ 24%: 35.038,11 

Γενικό σύνολο εργασιών 181.030,24 

 

Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ κλείνει μειωμένος κατά 5.867,22 € σε σχέση με τη σύμβαση, δηλαδή 

στο ποσό των 145.992,13 € (χωρίς ΦΠΑ), (μείωση κατά 3.349,65 € λόγω μη ανάλωσης επί 

έλασσον δαπανών, 1.381,98 € λόγω μη εκτέλεσης απολογιστικών εργασιών). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΑΠΕ του 

έργου του θέματος και 

 

Εισηγούμαστε: 

 

Την Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ- Β' ΦΑΣΗ».  
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24. 
Έγκριση 1ου  ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. 
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ». (Α.Μ. 37/2021).  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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25. 
Τροποποίηση μελέτης του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΦΙΣΣΑ», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011481843, του Δήμου Δελφών, Α.Μ. 2/2021 (1η 
επικαιροποίηση της αρ. 27/2018).  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΣΧΕΤ.:  α) Το άρ 144 παρ.2 του Ν4412/2016, 
β) η υπ’αρ.πρωτ. 11206/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010697189 2022-06-06) σύμβαση κατασκευής του 
έργου του θέματος, 
 
 Έχοντας υπ’όψιν: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν4412/2016 και ειδικότερα του άρ.144 παρ.2 αυτού σύμφωνα με το οποίο: 
«2.Απαγορεύεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, μόνο για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που 
υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις που δημιουργήθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου 
και μέχρι την έκδοση περαίωσης εργασιών. Προς τούτο υποβάλλεται αιτιολογημένη πρόταση της 
διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου προς την προϊσταμένη αρχή, η οποία αποφασίζει ύστερα από 
γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου κατασκευών. Αν η τροποποίηση αποδίδεται σε σφάλματα 
και ελλείψεις της μελέτης και ο μελετητής αποδέχεται την ευθύνη του, τροποποιεί τη μελέτη κατά 
την παρ. 5 του άρθρου 188, εφόσον δεν έχουν παραγραφεί οι αξιώσεις του εργοδότη. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση την τροποποίηση αναλαμβάνει μελετητής που υποδεικνύει ο ανάδοχος του έργου και 
διαθέτει τα νόμιμα προσόντα. Για να εισαχθεί το θέμα στο τεχνικό συμβούλιο πρέπει η τροποποιητική 
μελέτη να είναι σε στάδιο αντίστοιχο με την προς τροποποίηση και να έχει τεθεί υπόψη του αρχικού 
μελετητή που διατυπώνει εγγράφως τη γνώμη του σε εύλογη, κατά την κρίση της διευθύνουσας 
υπηρεσίας, προθεσμία. …», 
2. Το γεγονός ότι η μελέτη βάσει της οποίας εκτελείται του έργο του θέματος έχει εκπονηθεί 
από την υπηρεσία μας, 
3. Την με αρ. πρωτ. 2390/11-11-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την 
οποία εντάχθηκαν οι πράξεις "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ", 
"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ" και “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ" στην υποδράση 19.2.4.2, του Μέτρου 19: «Στήριξη για τοπική 
ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων)»– 
Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία 
τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» 
4. Την μελέτη με αριθμ. 2/2021 (1η επικαιροποίηση της αρ. 27/2018) και τίτλο 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
την 03.03.2021 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.  
5. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία υποψήφιος ανάδοχος 
αναδείχθηκε η εταιρεία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε ποσοστά εκπτώσεων 
(ενδεικτικά μέση έκπτωση 7,00 %). 
6.  Την εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Δελφών και της 
ανάδοχης εταιρείας που υπεγράφη και έλαβε αριθμ. πρωτ. 11206/06-06-2022 (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010697189 2022-06-06) με ημερομηνία λήξης τις 04-09-2022, 



40 
 

7. Το υπ’αρ.πρωτ. 58723/3641/13-06-2014 (ΑΔΑ: 7ΗΓΝ7ΛΗ-Φ7Π) έγγραφο του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φωκίδας περί υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου του θέματος, 
8. Την υπ’αρ. 435/2022 ΑΔΑ: (9Φ4ΣΩ9Θ-Δ0Ε) Απόφαση Ο.Ε. Δ. Δελφών επιμήκυνσης 
χρονοδιαγράμματος και παράτασης προθεσμίας έως τις 31-01-2023 για την κατασκευή του έργου, 
9. Το υπ’αρ.πρωτ. 26990/06-12-2022 αίτημα της υπηρεσίας μας μέσω ΟΠΣΑΑ προς τη 
διαχειριστική αρχή, περί προέγκρισης επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος και παράτασης προθεσμίας 
έως 07-03-2023, 
10. Το υπ’αρ.πρωτ. 2163/02-02-2023 αίτημα της υπηρεσίας μας μέσω ΟΠΣΑΑ προς τη 
διαχειριστική αρχή, περί προέγκρισης παράτασης προθεσμίας έως 05-06-2023, 
11. Την υπ’αρ. 5 Γνωμοδότηση έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος, από 
το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (θέμα 6ο, απόσπασμα 01/2023 Πρακτικού), 

 
σας παραθέτουμε τα ακόλουθα: 
 
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση της 
εγκεκριμένης μελέτης και είναι το ακόλουθο:  

Αρχικά θα γίνουν εργασίες για την αποξήλωση του υπάρχοντος χλοοτάπητα των 
γηπέδων, απόξεση και αφαίρεση αυτού, με διαμόρφωση της επιφάνειας του γηπέδου, ώστε να 
είναι έτοιμο να δεχτεί τον νέο συνθετικό χλοοτάπητα. Στη συνέχεια θα γίνει η τοποθέτηση του 
συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών FIFA, όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης. Η 
επιλογή του συνθετικού χλοοτάπητα έγινε καθώς έχει μικρότερα έξοδα συντήρησης και 
πολλαπλάσιες ώρες λειτουργίας από το φυσικό χλοοτάπητα. 

 
Β. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Στην πορεία της κατασκευής φάσης των εργασιών και συγκεκριμένα αμέσως μετά 

την αποξήλωση του υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
Η βάση επί της οποίας θα εγκατασταθεί το σύστημα συνθετικού χλοοτάπητα, 

χαρακτηρίζεται από αρκετές τοπικές καταβυθίσεις και έντονη ανομοιομορφία η οποία δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με τμηματική, αποσπασματική διάστρωση υπόβασης οδοστρωσίας όπως 
προβλέπεται στην μελέτη, αλλά χρήζει γενικότερης ανακατασκευής.  

Προτείνεται η ελαφριά αναμόχλευση και ακολούθως η διάστρωση με 
διαμορφωτήρα που καθοδηγείται από laser ώστε να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις και κυρίως να 
εξασφαλιστεί η επιπεδότητα (planarity) η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο στην ποιότητα της αγωνιστικής 
επιφάνειας.  

Αφού διορθωθεί η επιπεδότητα, απαιτείται η καθολική διάστρωση με 
νταμαρόχωμα όλης της υπό κατασκευή έκτασης και όχι τμηματικά για την επίτευξη της 
γεωμετρικής ομοιομορφίας.  

Επιπλέον, μέσω δοκιμαστικών τομών που δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν πριν 
την αποξήλωση του υπάρχοντος φθαρμένου χλοοτάπητα, διαπιστώθηκε και με την βοήθεια των 
πρόσφατων βροχοπτώσεων ότι η υπόβαση δεν διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα 
αποστράγγισης και καθοδήγησης των πλεοναζόντων υδάτων στο κατώτερο εδαφικό υπόστρωμα. 
Φαίνεται ότι ακόμα και με απόλυτη ομοιομορφία και απουσίας καταβυθίσεων, η υπόβαση δεν 
δύναται να απορροφήσει το πλεονάζον νερό το οποίο συνεπάγεται ότι: 

α) Σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, ελοχεύει ο κίνδυνος μετανάστευσης του 
υλικού πλήρωσης του χλοοτάπητα λόγω της επιφανειακής απορροής και  

β) η επιφάνεια καθίσταται ακατάλληλη για αγωνιστική χρήση λόγω ύπαρξης 
περίσσειας νερού.  
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Λόγω του γεγονότος ότι, τα φαινόμενα μεγάλης έντασης βροχόπτωσης σε μικρό 
χρονικό διάστημα (καταιγίδες) εμφανίζονται όλο και συχνότερα στην μέρες μας και μάλιστα με 
αυξητική τάση σε συνδυασμό με τις σύγχρονες κατευθυντήριες οδηγίες της FIFA σχετικά με την 
κάθετη αποστράγγιση, προτείνεται σύστημα γραμμικής αποστράγγισης γηπέδου σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο σχέδιο, προκειμένου να διασφαλιστούν α) η λειτουργικότητα του γηπέδου, β) η 
αύξηση της ταχύτητας διήθησης του νερού και γ) η αποφυγή της μετανάστευσης του υλικού 
επίδοσης που θα εγκατασταθεί. 

 
 

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 
 

Η προτεινόμενη τροποποίηση οφείλεται σε «…λόγους που  υπαγορεύονται από 
απρόβλεπτες περιστάσεις» σύμφωνα με το άρ.144 παρ.2 του Ν4412/2016.    

Η προτεινόμενη μελέτη τροποποίησης (κατασκευή αποστράγγισης στο γήπεδo) 
είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του.  

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου 
της αρχικής σύμβασης, δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν 
τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με το άρ.156 του Ν4412/2016. 

Για την προτεινόμενη τροποποίηση, έχει ληφθεί η υπ’αρ. 5 Γνωμοδότηση έγκρισης 
τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος, από το Π.Σ.Δ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας (θέμα 6ο, 
απόσπασμα 01/2023 Πρακτικού), κατά τις διατάξεις του ‘α’ σχετικού. 

 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 
την έγκριση της τροποποίησης της μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ», Α.Μ. 02/2021, όσον αφορά: 

 Την κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου στο κυρίως γήπεδο 
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26. 
Έγκριση παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανακαίνιση ΄Κυριακοπούλου’   
Δημοτικού κτιρίου Ιτέας και επανάχρησή του ως πολιτιστικός πολυχώρος θεάτρου, 
κινηματογράφου και Δημοτικού Ωδείου Δήμου Δελφών – Αναβάθμιση κτιριακών και 
υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων Δήμου Δελφών».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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27. 
Έγκριση 2ης παράτασης  προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 
ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΣΧΕΤ.:   α) Το άρ.147 του Ν. 4412/2016,  
β) H υπ’αρ.πρωτ. 16148/29-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011029851 2022-07-29) σύμβαση 
κατασκευής του έργου του θέματος,  
γ) Η από 12/01/2023  αίτηση του αναδόχου για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας 
εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ» 
(αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 637/12-01-2023). 
 
Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της ‘γ’ σχετικής αίτησης και 
  
      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, 
2. Την αρ. πρωτ. 16148/29-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011029851 2022-07-29) (σύμβαση 
κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 46.255,45€ με ΦΠΑ, με συμβατική 
προθεσμία περαίωσης του έργου 120 ημερολογιακές ημέρες, από την  ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης και με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 25/11/2022,  
3.  Την ως άνω ‘γ’ σχετική αίτηση του αναδόχου  η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με 
την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση των 
εργασιών για χρονικό διάστημα ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ημερών, έως τις  15/05/2023, για τους 
παρακάτω λόγους: α) λόγω καιρικών συνθηκών, β) λόγω της έξαρσης της πανδημίας 
Covid 19, γ) λόγω καθυστέρησης κατά την διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς και Φώτων  λόγω αδειών των εργαζομένων στο εργοτάξιο του έργου και λόγω 
καθυστέρησης παραλαβής υλικών από τις προμηθεύτριες εταιρείες που δεν λειτουργούσαν. 
4. Την  υπ’ αριθμ. 541/07-12-2022 ( ΑΔΑ: 6ΔΠΜΩ9Θ-ΦΣΧ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας κατασκευής του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. 
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ» ,  κατά ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ (51) ημέρες από τη συμβατική ημερομηνία λήξης , ήτοι 
μέχρι την 15η /01/2023. 
5. Το γεγονός ότι τα αναγραφόμενα στην αίτηση του αναδόχου για καθυστέρηση των 
εργασιών  λόγω καιρικών συνθηκών  ισχύει.  
6. Με δεδομένο ότι για κάθε ημέρα βροχόπτωσης δεν μπορούσε ο ανάδοχος να 
πραγματοποιήσει εργασίες και  για την επόμενη ημέρα  , ήτοι το σύνολο των ημέρων που 
δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν εργασίες ανέρχεται σε 2 ημέρες για κάθε ημέρα 
βροχόπτωσης , προκύπτει ότι  ο συνολικός αριθμός των  ημερών  που δεν ήταν δυνατόν να 
εκτελεστούν εργασίες από τον ανάδοχο ανέρχεται  σε :  
 25 (ημέρες  βροχόπτωσης έως και την 11/01/2023)  *  2 ( αριθμός ημερών που δεν ήταν 
δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες για κάθε ημέρα βροχόπτωσης)= 50 ημέρες (συνολικός 
αριθμός ημέρων που δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες από τον ανάδοχο λόγω  των 
καιρικών φαινομένων υπό μορφή βροχοπτώσεων έως και 12/01/2023, ημ/νία υποβολής 
αίτησης). 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
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    Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ημέρες 
από την 15η /01/2023 (ημερομηνία έγκρισης 1ης χορήγησης προθεσμίας περαίωσης) ήτοι 
μέχρι  και την 06/03/23.    
Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8.α του 
Ν. 4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του  αναδόχου. 
                                                         ________________________  
 

 
 
  



45 
 

28. 
Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ». 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.:   a) Το άρ.147 του Ν. 4412/2016, 

β) H υπ’αρ.πρωτ. 10746/18-06-20 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006902653 2020-06-22) σύμβαση 

κατασκευής του έργου του θέματος, 

γ) Η από 18/10/2022 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ‘’ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΜΥΒΑ Α.Ε.¨ για 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ» (αρ. πρωτ. 

Δ. Δελφών 22767/18-10-2022). 

 

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της ‘γ’ σχετικής αίτησης και  

      Έχοντας υπόψη: 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, 
8. Την από 24/04/19  Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών και του Δήμου Δελφών, σύμφωνα με την οποία 
«Κύριος του Έργου» είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, 
«Φορέας Υλοποίησης του Έργου» είναι ο Δήμος Δελφών, «Προϊσταμένη Αρχή» είναι το 
Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών  πλην της περίπτωσης της παρ. 1ε του άρθρου 72 του N. 
3852/2010 που την αρμοδιότητα ασκεί η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών, «Διευθύνουσα ή 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

9. Την αρ. πρωτ. οικ. 10746/18-06-20 (ΑΔΑΜ: 20SYMV006902653 2020-06-22) 
σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών (Κύριος του έργου), του Δήμου Δελφών (φορέας 
υλοποίησης)  και της Αναδόχου Εταιρείας κατασκευής του έργου, «ΜΥΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΜΥΒΑ Α.Ε.», συνολικού ποσού 2.487.719,15€, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του 
έργου 548 ημερολογιακές ημέρες, από την  ημέρα υπογραφής της σύμβασης (μη 
συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) η  οποία έληξε στις 18/12/21 και με 
ημερομηνία περαίωσης του έργου (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας) 
την 16η/06/2022. 
10. Την υπ’αριθ. 141/19-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Άμφισσας με την οποία εγκρίθηκε χορήγηση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 
έργου «ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ», κατά ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΝΝΕΑ (309) ημέρες από τη συμβατική 
ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 23η /10/2022 για την κατασκευή και έως την 22η /04/2023 
για την δοκιμαστική λειτουργία.  

11. Την ως άνω ‘γ’ σχετική αίτηση του αναδόχου  η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, με 
την οποία αιτείται χορήγηση παράτασης τεσσάρων (4) μηνών έως την 20η /02/2023 για την 
ολοκλήρωση των εργασιών που εγκρίθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ και σύμφωνα με την οποία:   

«Με την από 20/07/2022 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Δελφών εγκρίθηκε ο 1ος  ΑΠΕ του 

έργου στον οποίο περιλαμβάνονται εργασίες που αφενός δε περιέχονται στο αρχικό 

συμβατικό αντικείμενο και αφετέρου είναι απολύτως απαραίτητες για την αρτιότητα του 

έργου. Σε αυτές περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού, 
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όπως το compact συγκρότημα βοθρολυμάτων, που παρουσιάζει, δεδομένων και των 

τρεχουσών συνθηκών, χρόνο παράδοσης της τάξης των 6 μηνών. Έχοντας υπόψη και τη 

μεσολάβηση  της περιόδου των θερινών διακοπών, όπου είναι ιδιαίτερα δυσχερής η 

επικοινωνία με τους κατασκευαστικούς οίκους και ειδικά αυτούς του εξωτερικού και 

προκειμένου να διατεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση των κατασκευαστικών 

λεπτομερειών των νέων έργων και η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού που 

ενσωματώνουν, ο εκτιμώμενος χρόνος περαίωσης των νέων εργασιών είναι η 20/02/2023. Η 

συνολική διάρκεια κατασκευής των νέων έργων εκτιμάται σε εφτά μήνες και σε αυτή 

συνυπολογίζεται χρόνος 1,0 μήνα για την ολοκλήρωση της μελέτης και  την έγκριση  των νέων 

έργων, χρόνος 5,5 μηνών για την προμήθεια των υλικών και 0,5 μήνες για την εγκατάστασή 

τους.   

Η ολοκλήρωση των εργασιών της κύριας σύμβασης προϋποθέτει την κατασκευή μέρους των 

νέων εργασιών και συγκεκριμένα των πρόσθετων ηλεκτρολογικών έργων και δικτύων 

διασύνδεσης του συγκροτήματος βοθρολυμάτων και του φρεατίου άντλησης και εκτιμάται 

ότι θα απαιτηθεί χρόνος της τάξης των 30 ημερών για την περαίωσή τους»  

12. Το γεγονός ότι αληθεύουν τα αναγραφόμενα στην ως άνω ‘γ’ σχετική αίτηση 
παράτασης του αναδόχου για τον απαιτούμενο επιπρόσθετο χρόνο που απαιτείται για την 
προμήθεια, εγκατάσταση του εξειδικευμένου εξοπλισμού (όπως το compact συγκρότημα 
βοθρολυμάτων), καθώς και για την κατασκευή μέρους των νέων εργασιών των πρόσθετων 
ηλεκτρολογικών έργων και δικτύου διασύνδεσης του συγκροτήματος βοθρολυμάτων και του 
φρεατίου άντλησης, που εγκρίθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ του έργου και που δεν περιέχονται στο 
αρχικό συμβατικό αντικείμενο, ήτοι διάρκεια καθυστέρησης χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΕΣ. 
13. Την  αριθ. πρωτ.  3121/13-12-2022 (αρ. πρωτ. Δ. Δελφών  27632/14-12-2022 ) 
διατύπωση θετικής γνώμης από την αρμόδια Δ.Α. ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για 
τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του εν θέματι έργου κατά ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ 
(120) ΗΜΕΡΕΣ από  την 23η /10/2022 ( ημερομηνία λήξης 1ης χορήγησης προθεσμίας 
περαίωσης), ήτοι μέχρι  την 20/02/2023 και έως την 20/08/23 για τη δοκιμαστική λειτουργία, 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
     Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) 

ΗΜΕΡΕΣ από  την 23η /10/2022 ( ημερομηνία λήξης 1ης χορήγησης προθεσμίας περαίωσης), 

ήτοι μέχρι  την 20/02/2023 και έως την 20/08/23 για τη δοκιμαστική λειτουργία, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν οι  εργασίες που εγκρίθηκαν με τον 1ο ΑΠΕ  του έργου  που 

δε περιέχονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και είναι απολύτως απαραίτητες για την 

αρτιότητα του έργου. 

   Η παράταση προθεσμίας θα εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8.α 

του Ν. 4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση» επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε 

αποκλειστική υπαιτιότητα του  αναδόχου.  
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29. 
Έγκριση 1ης  παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011303640. 
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετ. Η από 22/12/2022 αίτηση του Αναδόχου του έργου. 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Ν. 3669/2008, του Π.Δ. 171/87, του Νόμου  
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Νόμου 3852/2010 
(Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη 
Διακήρυξη του έργου. 

 Την μελέτη με αριθμ. 18/2021 (1η επικ. της αρ. 26/2018 που επικ. την αρ.36/2013)  
και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», που 
θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Δελφών μαζί με όλα τα 
τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν, προϋπολογισμού  369.964,48 € με ΦΠΑ 24% 
. 

 Την από 07/10/2021 διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού του έργου (ΚΗΜΔΗΣ: 
21PROC009328942 2021-10-07) 

 Την αρ. 82/08.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ30Ω9Θ-Ω6Ξ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. 
Δελφών περί κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» στον Οικονομικό Φορέα «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με Α.Α. Προσφοράς- ΕΣΗΔΗΣ: 232083, που προσέφερε μέση 
τεκμαρτή έκπτωση 12,75 %, που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 
260.329,35€ χωρίς ΦΠΑ 24%.  

 Την αριθμ. Πρωτ.   63560 /07.04.2022  Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς, Δ/νση Διοίκησης (ΑΔΑ: 6Ζ1ΖΟΡ10-ΓΦΑ), με την οποία έγινε 
έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 82/08.03.2022 (ΑΔΑ: 6Ξ30Ω9Θ-Ω6Ξ)  απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην διακήρυξη του 
έργου. 

 Την με αριθμ. πρωτ. 21530/04.10.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 
22SYMV011361893 2022-10-05). 

 Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι ενενήντα  (9Ο) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως 01.01.2023 

 Το από 22.12.2022 αίτημα παράτασης του αναδόχου, το οποίο υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα εντός της συμβατικής προθεσμίας και με το οποίο αιτείται παράταση 
προθεσμίας για συνολικό διάστημα 53 ημερολογιακών ημερών από την λήξη της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου (01.01.2023 ), ήτοι ως την ως την 23.02.2023, για 
τους εξής λόγους:  

1. Έως την 22.12.2022 και για το διάστημα εκτέλεσης του έργου σημειώθηκαν 
23 ημέρες βροχών, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο δελτίο καιρού του 
μετεωρολογικού σταθμού Γαλαξιδίου για τους μήνες Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο 2022 και δεδομένου ότι οι εργασίες γίνονται σε υπαίθριο χώρο, 
δεν ήταν δυνατή η ομαλή συνέχιση των εργασιών για αυτές τις ημέρες.  

2. Για την ομαλή εκτέλεση του έργου απαιτείται η σύνταξη Α.Π.Ε. που θα 
περιλαμβάνει Νέες Τιμές Μονάδων εργασιών (ενδεικτικά αναφέρεται η 
προμήθεια και τοποθέτηση τερμάτων ποδοσφαίρου και η αποζημίωση 
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Μονάδας Α.Ε.Κ.Κ.), για την σύνταξη και έγκριση του οποίου (Α.Π.Ε.) 
απαιτείται  το εύλογο διάστημα των 30 ημερών. 

 Το γεγονός ότι ισχύουν οι αναφερόμενες από τον ανάδοχο καθυστερήσεις στην 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου  και ότι αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου.  

 Το  αρ. πρωτ. 44/02.01.2023  έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε., που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. (Αρ.Πρωτ. 
3346002/02.01.2023), με το οποίο διαβιβάσαμε φάκελο δικαιολογητικών και 
ζητήσαμε την προέγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των 
εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. 
ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ»,  διαστήματος 53 ημερολογιακών ημερών από την λήξη της 
προθεσμίας περαίωσης του έργου (01.01.2023 ), ήτοι ως την ως την 23.02.2023. 

 Το γεγονός ότι από την υποβολή του προαναφερόμενου αιτήματος παρήλθαν 36 
ημέρες (  02.01.2023 - 08.02.2023), χωρίς να λάβουμε απάντηση ή αίτημα για την  
υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από την ΑΝ.ΦΩ και καθώς βαίνουμε 
προς την εκπνοή της αιτούμενης παράτασης, γίνεται χρήση της αριθ. 
1376/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968 Β΄/31.12.12018)  απόφασης του Υπουργείου 
Οικονομίας& Ανάπτυξης με θέμα “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων” και ειδικότερα  του όρου  της παρ. 2.β. του άρθρου 41 «Διαδικασίες και 
προθεσμίες ελέγχου» που ορίζει ότι: «Η ΔΑ/ΕΦ διατυπώνει γνώμη, θετική ή 
αρνητική, επί της διαδικασίας ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης ή της σύμβασης, 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του 
αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εικοσαήμερης προθεσμίας, 
λογίζεται ότι η ΔΑ/ΕΦ έχει παράσχει θετική γνώμη». 

 

Εισηγούμαστε 

 Την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ», διαστήματος 
πενήντα τριών (53) ημερολογιακών ημερών από την λήξη της προθεσμίας περαίωσης 
του έργου (01.01.2023 ), ήτοι ως την ως την 23.02.2023 για τους προαναφερόμενους 
λόγους. 

 Η ανωτέρω παράταση να χορηγηθεί με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 
8Α του Ν. 4412/16, καθώς η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών του έργου δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.  
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30. 
Συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών  & 
Συντήρησης Οχημάτων  - Ανταλλακτικών & Ελαστικών  τριών (3) τακτικών και τριών (3) 
αναπληρωματικών μελών για το έτος 2023.  
(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

 
  



50 
 

 
  



51 
 

31. 
Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου 
Δελφών για την εκτέλεση της Δοκιμαστικής Λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας».  
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 
 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 4o/30 Ιανουαρίου 2023 Πρακτικό Συνεδρίασης  
του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο/2023 

 
Στην Άμφισσα και στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Δήμου Δελφών, σήμερα,  30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, διεξήχθη 
δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 78 του ν. 
4954/2022 του Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (τα μέλη ενημέρωσαν 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής τους σε 
αυτή), κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 314/26-1-2023 εγγράφου προσκλήσεως του 
Προέδρου αυτής, που κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 1069/80 και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι: 

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 
 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. 
Καλπούζος Ιωάννης, για την τήρηση των πρακτικών κατά τη συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων. 
 
Τα μέλη, Μαντζώρος Ευστάθιος, Γρίβας Ευθύμιος,  Τζαμτζή Αγγελική, Καπαρέλη – 
Χαρίτου Γεωργία και Σεγκούνη Χρύσα συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ   
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   

ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΟΝΤΑ 

1.  Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Πρόεδρος    1.  Αγαπητός Χαρίλαος, Αντιπρόεδρος 

2.  Μαντζώρος Ευστάθιος, μέλος 2.  Ανδρεοπούλου Μαρία, μέλος 

3.  Γρίβας Ευθύμιος, μέλος 3.  Μέγκος Παναγιώτης, μέλος 

4.  Τρικούζας Δημήτριος, μέλος  

5.  Τζαμτζή Αγγελική, μέλος  

6.  Καπαρέλη – Χαρίτου Γεωργία, μέλος  

7.  Σεγκούνη Χρύσα, μέλος  

8.  Καλογιάννης Παναγιώτης, μέλος  
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Αριθμός απόφασης 17/2023 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή γνωμοδότησης του έργου ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΚΙΡΡΑΣ’’, σε συνέχεια της αριθμ. 36/314/21-10-2022 (ΑΔΑ:6ΝΨ846ΜΩΟΑ-ΝΘ1) 
απόφασης Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών – Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου Δελφών και Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών για την εκτέλεση της Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας». 
Εισηγητής: κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. 
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Επιχείρησης έθεσε 
υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 
Με την αριθ. 36/314/21-10-2022 προηγούμενη απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ορίστηκε ο κ. 
Θεόδωρος Τζαμαλούκας του Βασιλείου, δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω, με αριθμό 
Μητρώου Δικηγόρου Συλλόγου Πατρών  818, εξειδικευμένος σε Δημόσια Διοίκηση και 
Δημόσια Έργα για την παροχή γνωμοδότησης επί του καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και της ΔΕΥΑ Δ. Δελφών για την διενέργεια (τεύχη 
δημοπράτησης, διαγωνιστική διαδικασία, πληρωμή) της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» και σύνταξη τυχόν 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και ΔΕΥΑ Δ. Δελφών. 
Με το αριθ. πρωτ. 3983/16.12.2022, εισερχόμενου στην ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών, 
γνωμοδοτικό του σημείωμα, ο κ. Θεόδωρος Τζαμαλούγκας μας κοινοποίησε τις απόψεις 
του για το θέμα. Στις 11.01.2023 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών, στην οποία συμμετείχαν και οι δικηγόροι των δύο μερών και 
συναποφασίστηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος 
Δελφών και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών θα πρέπει 
να συνάψουν προγραμματική Σύμβαση ώστε να υλοποιηθούν οι εργασίες της 
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ», που απαιτεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του 
συνολικού έργου, ώστε αυτό να καταστεί λειτουργικό. 
Το υποέργο 1 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ», της 
συγκεκριμένης Πράξης, συμβασιοποιήθηκε στις 29.11.2013, στα πλαίσια του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (κωδικός MIS340059), με 
συμβατικό χρόνο περαίωσης δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών για την 
δοκιμαστική λειτουργία του Έργου. 
Με την υπ. αριθ. πρωτ. 3742/07.09.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
εντάχθηκε εκ νέου η Πράξη με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5008123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με Κύριο του Έργου, Δικαιούχο, Φορέα 
Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου τον Δήμο Δελφών. Σύμφωνα με την απόφαση 
ένταξης, το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας.  
Υποέργο 2: Αναβάθμιση ΕΕΛ Ιτέας.  
Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος.  
Υποέργο 4: Εργασίες Αρχαιολογικής Επίβλεψης. Υποέργο 1 (Ολοκλήρωση αποχετευτικού 
δικτύου Κίρρας). 
Με το υποέργο (1), η δοκιμαστική λειτουργία του οποίου αποτελεί και το αντικείμενο 
της Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ολοκληρώνονται οι υποδομές συλλογής 
λυμάτων του οικισμού της Κίρρας (οικισμός Γ΄κατηγορίας). Το έργο προβλέπει 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου με το σύστημα αναρρόφησης (vacuum) που 
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επιτρέπει τη σχετικά επιφανειακή τοποθέτηση των αγωγών με αποτέλεσμα την 
άμβλυνση έως το μηδενισμό των προβλημάτων εμπλοκής με αρχαιολογικά ευρήματα. 
Από ποσοτική άποψη το προβλεπόμενο δίκτυο συντίθεται από:  
- Αγωγούς αναρρόφησης μήκους περίπου 4.950 m αποτελούμενους από σωλήνες HDPE 
ονομαστικής διαμέτρου από Φ90 έως Φ160 
- Ογδόντα (80) περίπου φρεάτια με βαλβίδες αναρρόφησης.  
- Πλήρες σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης του έργου.  
- Εξοπλισμό ελέγχων.  
- Ένα (1) πλήρες αντλιοστάσιο αναρρόφησης με αντλίες κενού και υποβρύχιες αντλίες 
μεταφοράς των λυμάτων στο υφιστάμενο Α/Σ κατάθλιψης προς το αποχετευτικό 
σύστημα Ιτέας.  
Με την αριθ. 4404/117725/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3162/τ.Β΄/12-09-2017) συστάθηκε η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. Σύμφωνα με την συστατική Πράξη 
της Επιχείρησης, σκοπός της είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, 
έργων μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 
ακαθάρτων και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και 
αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε η υπ. αριθ. 
πρωτ. 384/14.02.2020 Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και της αναδόχου 
εταιρείας «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών 
Διακλαδώσεων Δικτύου Αποχέτευσης Αναρρόφησης Τ.Κ. Κίρρας». 
Ωστόσο, με την υπ. αριθ. πρωτ. 14995/19.08.2020 απόφαση της ΔΤΥ του Δήμου Δελφών 
(ΑΔΑ: 6ΦΙΘΩ9Θ-ΡΤΘ), αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του βασικού έργου με 
τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ», λόγω υπέρβασης 
της οριακής προθεσμίας του έργου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική 
λειτουργία του Έργου. 
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 365/21.02.2022 Έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει με ευθύνη του Δικαιούχου (του Δήμου Δελφών) να 
ολοκληρωθεί άμεσα η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου λυμάτων της Κίρρας, 
προκειμένου να καταστεί το σύνολο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5008123 ολοκληρωμένη και λειτουργική. Η προϋπόθεση αυτή 
(της αποδεδειγμένης λειτουργικότητας του δικτύου) αποτελεί και βασική προϋπόθεση 
για την ολοκλήρωση των ιδιωτικών συνδέσεων, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 169 του ν. 4951/2022  (ΦΕΚ 129/04.07.2022 τεύχος Α’) «Στους μη συνδεόμενους 
με το δίκτυο αποχέτευσης κυρίους ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή 
αρμοδιότητας δήμου ή δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης, ή σε περιοχή 
αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή της Ε.Υ.Α.Θ., επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση, μετά την 
πάροδο της προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας 
για την αποχέτευση επιχείρησης ή του οικείου δήμου, πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3. Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση 
αποστέλλεται στον κύριο ή νομέα του ακινήτου μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 
των εξωτερικών διακλαδώσεων που χρηματοδοτήθηκαν, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 
του άρθρου 3 και εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου είναι λειτουργικό…». 
Δεδομένου, όμως, ότι πλέον η αρμοδιότητα επί των δικτύων αποχέτευσης έχει 
μεταβιβαστεί στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης με την Συστατική της 
Πράξη και προκειμένου να υλοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον 
Δικαιούχο (Δήμο Δελφών) κρίνεται αναγκαία η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, με την οποία προσδιορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη το 
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γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις για την εκτέλεση της δοκιμαστικής 
λειτουργίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ». 
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

 
1) Αποδέχεται το αριθ. πρωτ. 3983/16.12.2022 γνωμοδοτικό σημείωμα του κ. 

Θεόδωρου Τζαμαλούγκα του  Βασιλείου, δικηγόρου Πατρών (ΑΜ/ΔΣΠ: 818) που 
έχει ως εξής: 
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2) Εγκρίνει την  σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του 

Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μεταξύ της «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και του «ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» για την εκτέλεση της Δοκιμαστικής Λειτουργίας του έργου με τίτλο: 
«Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας», σύμφωνα με το 
συνημμένο στην Παρούσα Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης. 
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Αριθ. Πρωτ. οικ. ……/….01.2023 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ» 
 
 
 

Συμβαλλόμενοι: 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΑΡΘΡΟ  1  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΑΡΘΡΟ  2  ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
ΑΡΘΡΟ  3  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  4  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  5  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  6  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
ΑΡΘΡΟ  7  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 8  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΑΡΘΡΟ  9 
ΑΡΘΡΟ 10 

 ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 11  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2023 
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ΑΡΘΡΟ   1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Στην Άμφισσα σήμερα την …η/01/2023, ημέρα …………οι παρακάτω φορείς,  που θα καλούνται 
στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 

1. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Ταγκαλή.  
2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Πρόεδρο ΔΣ κ. Σωτήριο Σωτηρόπουλο. 
 

Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. 169374/24.06.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία εντάχθηκε η 
Πράξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 Τον από 04.12.2012 διεξαχθέντα διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 1 με 
τίτλο: «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας». 

 Την αριθ. πρωτ. οικ. 35825/29.11.2013 (ΑΔΑΜ: 13SYMV001752867) Σύμβαση μεταξύ του 
Δήμου Δελφών και της αναδόχου εταιρείας «Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ» για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας». 

 Την αριθ. πρωτ. οικ. 12713/10.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΥΩ9Θ-ΥΨΣ) Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ του Δήμου Δελφών και της αναδόχου Σύμπραξης μελετητικών γραφείων  
«Περιβαλλοντική Ενεργειακή ΑΕ» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας». 

 Την αριθ. πρωτ. 3742/07.09.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με την 
οποία εντάχθηκε εκ νέου η Πράξη με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5008123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

 Την αριθ. 4404/117725/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί Σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-
Αποχέτευσης Δήμου Δελφών (ΦΕΚ 3162/τ.Β΄/12-09-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθ. 89121/2021 όμοιά της (ΦΕΚ 2047/τ.Β΄/19-05-2021). 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. 384/14.02.2020 Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και της 
αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή 
Εξωτερικών Διακλαδώσεων Δικτύου Αποχέτευσης Αναρρόφησης Τ.Κ. Κίρρας» 

 Την υπ. αριθ. πρωτ. 14995/19.08.2020 απόφαση της ΔΤΥ του Δήμου Δελφών (ΑΔΑ: 6ΦΙΘΩ9Θ-
ΡΤΘ) με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του έργουμε τίτλο: «Ολοκλήρωση 
Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας». 

 Τον Ν. 4951/2022 (ΦΕΚ 129-Α-4.7.2022) και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 169 αυτού. 

 Την με αριθμό …/…./….03.2022 (ΑΔΑ: ……………………..) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας και ορίστηκε το 
μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. 

 Την με αριθμό …/…./….03.2022 (ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της 
παρούσας και ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με τους αναπληρωτές 
τους. 
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 Την αριθ. πρωτ. …………../….03.2022 (ΑΔΑ: ………………….) Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί νομιμοποίησης των ως άνω 
αποφάσεων.  
Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ο Δήμος Δελφών και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών 

συμφωνούν από κοινού να υλοποιηθούν οι εργασίες της δοκιμαστικής λειτουργίας του 
έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ» που απαιτεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του συνολικού έργου, ώστε αυτό να καταστεί 
λειτουργικό. 
Πιο συγκεκριμένα, 
το υποέργο 1 με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ», της συγκεκριμένης 
Πράξης, συμβασιοποιήθηκε στις 29.11.2013, στα πλαίσια του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 (κωδικός MIS340059), με συμβατικό χρόνο περαίωσης 
δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του 
χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών για την δοκιμαστική λειτουργία του Έργου. 
Με την υπ. αριθ. πρωτ. 3742/07.09.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
εντάχθηκε εκ νέου η Πράξη με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 
5008123 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020», με Κύριο του Έργου, Δικαιούχο, Φορέα Λειτουργίας και Συντήρησης 
του έργου τον Δήμο Δελφών. Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, το έργο αποτελείται από 
τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Κίρρας.  
Υποέργο 2: Αναβάθμιση ΕΕΛ Ιτέας.  
Υποέργο 3: Τεχνικός Σύμβουλος.  
Υποέργο 4: Εργασίες Αρχαιολογικής Επίβλεψης. Υποέργο 1 (Ολοκλήρωση αποχετευτικού 
δικτύου Κίρρας). 
Με το υποέργο (1), η δοκιμαστική λειτουργία του οποίου αποτελεί και το αντικείμενο της 
Παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, ολοκληρώνονται οι υποδομές συλλογής λυμάτων του 
οικισμού της Κίρρας (οικισμός Γ΄κατηγορίας). Το έργο προβλέπει κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου με το σύστημα αναρρόφησης (vacuum) που επιτρέπει τη σχετικά επιφανειακή 
τοποθέτηση των αγωγών με αποτέλεσμα την άμβλυνση έως το μηδενισμό των προβλημάτων 
εμπλοκής με αρχαιολογικά ευρήματα. Από ποσοτική άποψη το προβλεπόμενο δίκτυο 
συντίθεται από:  
- Αγωγούς αναρρόφησης μήκους περίπου 4.950 m αποτελούμενους από σωλήνες HDPE 
ονομαστικής διαμέτρου από Φ90 έως Φ160 
- Ογδόντα (80) περίπου φρεάτια με βαλβίδες αναρρόφησης.  
- Πλήρες σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης του έργου.  
- Εξοπλισμό ελέγχων.  
- Ένα (1) πλήρες αντλιοστάσιο αναρρόφησης με αντλίες κενού και υποβρύχιες αντλίες 
μεταφοράς των λυμάτων στο υφιστάμενο Α/Σ κατάθλιψης προς το αποχετευτικό σύστημα 
Ιτέας.  
Με την αριθ. 4404/117725/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 3162/τ.Β΄/12-09-2017) συστάθηκε η Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. Σύμφωνα με την συστατική Πράξη της 
Επιχείρησης, σκοπός της είναι η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων 
μεταφοράς, η διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων 
και όμβριων υδάτων καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων της 
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περιοχής αρμοδιότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό υπογράφηκε η υπ. αριθ. πρωτ. 384/14.02.2020 
Σύμβαση μεταξύ της ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών και της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ» για 
την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Δικτύου Αποχέτευσης 
Αναρρόφησης Τ.Κ. Κίρρας». 
Ωστόσο, με την υπ. αριθ. πρωτ. 14995/19.08.2020 απόφαση της ΔΤΥ του Δήμου Δελφών 
(ΑΔΑ: 6ΦΙΘΩ9Θ-ΡΤΘ), αποφασίστηκε η διάλυση της σύμβασης του βασικού έργου με τίτλο: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ», λόγω υπέρβασης της οριακής 
προθεσμίας του έργου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία του Έργου. 
Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 365/21.02.2022 Έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας θα πρέπει με ευθύνη του Δικαιούχου (του Δήμου Δελφών) να ολοκληρωθεί άμεσα 
η δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου λυμάτων της Κίρρας, προκειμένου να καταστεί το 
σύνολο της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5008123 
ολοκληρωμένη και λειτουργική.Η προϋπόθεση αυτή (της αποδεδειγμένης λειτουργικότητας 
του δικτύου) αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των ιδιωτικών 
συνδέσεων, καθόσον σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 169 του ν. 4951/2022  (ΦΕΚ 
129/04.07.2022 τεύχος Α’) «Στους μη συνδεόμενους με το δίκτυο αποχέτευσης κυρίους 
ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή αρμοδιότητας δήμου ή δημοτικής επιχείρησης 
ύδρευσης και αποχέτευσης, ή σε περιοχή αρμοδιότητας της Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή της Ε.Υ.Α.Θ., 
επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση, μετά την πάροδο της προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 
σχετική έγγραφη ειδοποίηση της αρμόδιας για την αποχέτευση επιχείρησης ή του οικείου 
δήμου, πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3. 
Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση αποστέλλεται στον κύριο ή νομέα του ακινήτου μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων που χρηματοδοτήθηκαν, 
σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 3 και εφόσον το συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου 
είναι λειτουργικό…». 
Δεδομένου, όμως, ότι πλέον η αρμοδιότητα επί των δικτύων αποχέτευσης έχει μεταβιβαστεί 
στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης με την Συστατική της Πράξη και 
προκειμένου να υλοποιηθεί η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Δικαιούχο (Δήμο 
Δελφών) κρίνεται αναγκαία η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει,με 
την οποία προσδιορίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη το γενικό πλαίσιο και οι ειδικοί όροι 
και προϋποθέσεις για την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ». 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα προγραμματική σύμβαση αφορά στην εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας 
του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ». 
Το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης εστιάζει στην εκτέλεση της 
τρίμηνης (3μηνης) δοκιμαστικής λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου με ταυτόχρονη 

εκπαίδευση του  
προσωπικού των δύο συμβαλλομένων, ώστε να καταστεί δυνατή η οριστική παραλαβή του 
Έργου και η σύνδεση των ιδιοκτησιών σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 169 του ν. 
4951/2022  (ΦΕΚ 129/04.07.2022 τεύχος Α’). 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Δελφών, ως Κύριος του 
συγκεκριμένου Έργου, αναλαμβάνει: 

 Να εκτελέσει τις πληρωμές προς τον ανάδοχο της δοκιμαστικής λειτουργίας. 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
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 Να συνυπογράψει με τον Δήμο Δελφών (Φορέα Υλοποίησης της δοκιμαστικής λειτουργίας) 
την σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του Έργου (Τριμερής Σύμβαση) 

 Να παρέχει τις υπηρεσίες της και να διαθέτει τον εξοπλισμό και το απαιτούμενο ανθρώπινο 
δυναμικό προς επίτευξη των σκοπών της παρούσας. 

 Να διευκολύνει με κάθε νόμιμο τρόπο την εφαρμογή των υπηρεσιών που περιγράφονται 
στην παρούσα. Προς τον σκοπό αυτό υποχρεούται να συνεισφέρει με τις υπηρεσίες και το 
προσωπικό της προς επίτευξη του σκοπού της παρούσας.  

 Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως –όταν απαιτείται– με τις υπηρεσίες του Δήμου 
Δελφών για κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στην εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία των δράσεων που αναλαμβάνονται με την παρούσα. 

 Να λαμβάνει γνώση και να της παρέχεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την πορεία των 
υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας. 

 Να καθορίσει και να διαθέσει το απαιτούμενο ανθρώπινο προσωπικό για εκπαίδευση στα 
πλαίσια της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.   

 Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας. 
Ο Δήμος Δελφών, ως Φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και ως δικαιούχος του 
συνολικού έργου με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ» 
αναλαμβάνει: 

 Να συντάξει και να θεωρήσει τα τεύχη ανάθεσης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας. 

 Να μεριμνήσει για την διασφάλιση των προϋποθέσεων της δοκιμαστικής λειτουργίας, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και να την αναθέσει, την επιβλέψει και παραλάβει.  

 Να διαβιβάσει στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης το συνολικό ποσό που 
απαιτείται για την εκτέλεση της δοκιμαστικής λειτουργίας, ώστε αυτή να εκτελέσει τις 
πληρωμές. 

 Να συνυπογράψει με την ΔΕΥΑ Δήμου Δελφών (Κύριος του Έργου της δοκιμαστικής 
λειτουργίας) την σχετική σύμβαση με τον ανάδοχο του Έργου (Τριμερής Σύμβαση) 

 Να αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση πιθανών προβλημάτων που θα εντοπιστούν στο 
στάδιο διαπίστωσης της λειτουργικότητας της συνολικής κατασκευής και την εξασφάλιση 
πλήρους λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 Να υποστηρίζει και να εποπτεύει την δραστηριότητα των στελεχών του που θα διαθέσει προς 
επίτευξη του αντικειμένου της σύμβασης, για όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της. 

 Να συνεργάζεται τακτικά και εκτάκτως – όταν απαιτείται – με την Δημοτική Επιχείρηση για 
κάθε ζήτημα που ανακύπτει και αφορά στο αντικείμενο της παρούσας. 

 Να μεριμνά για την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 

 Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, για την παρακολούθηση 
υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, ένας εκ των οποίων θα οριστεί Πρόεδρος. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1. Το οικονομικό αντικείμενο της παρούσας για την κάλυψη των εξόδων που προκύπτουν για 
την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα επτά 
χιλιάδων διακοσίων (37.200,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από τον προϋπολογισμό του 
Δήμου Δελφών. 
3. Η μεταφορά του ποσού από τον Δήμο Δελφών στην ΔΕΥΑ, η οποία θα εκτελέσει τις 
πληρωμές προς τον ανάδοχο, θα πραγματοποιηθεί άπαξ και σε (1) μία δόση και θα αφορούν 
στην αποπληρωμή μετά την οριστική παραλαβή των συμφωνηθέντων στο άρθρο 3 
αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, από την προβλεπόμενη στο άρθρο 9 της 
παρούσας, Επιτροπή Παρακολούθησης.   
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ΡΘΡΟ 6ΑΡΘΡΟ 6 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής 

σύμβασης αναλύεται στη συνέχεια, ενώ η τελική του μορφή θα διαμορφωθεί κατά τη 
διάρκεια της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα στο 
πεδίο της μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα υλοποιηθεί 
σε στάδια ως εξής: 
1) Σύνταξη και θεώρηση των τευχών ανάθεσης της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας (1 
μήνας) 
2) Διαδικασίες ανάθεση της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας (0,5 μήνας) 
3) Εκτέλεση της τρίμηνης (3μηνης) δοκιμαστικής λειτουργίας του δικτύου με ταυτόχρονη 
εκπαίδευση του προσωπικού των συμβαλλομένων μερών (3 μήνες). 
4) Διαδικασίες παραλαβής και ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου της παρούσης 
(0,5 μήνας)  
 

ΑΡΘΡΟ 7 
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει από την 
υπογραφή της και λήγει με την ολοκλήρωσή της, που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά 
τους πέντε (5) μήνες, δηλαδή την ….η/…../2023. 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί ύστερα από νέες αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων των Συμβαλλομένων και σχετική έγγραφη συμφωνία τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η Κοινότητα της Κίρρας 
της ΔΕ Ιτέας του Δήμου Δελφών. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς ρητά συμφωνούν και συναποδέχονται ότι, την 

παρακολούθηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έχει η Επιτροπή 
Παρακολούθησης που αποτελείται από τους εξής: 
 
1. Τον κ. ………………………………………, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή του τον 
κ. ……………………………………………………………, που ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. 1. Τον κ. ………………………………………, εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή του 
τον κ. ……………………………………………………………, 
3. Τον …………………………………………., εκπρόσωπο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή 
του τον κ. …………………………………………………, 
 
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 
Α. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου, την τήρηση των όρων της 
σύμβασης και την τήρηση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, καθώς και την ομαλή πορεία 
εκτέλεσης της παρούσας. Εισηγείται προς τα συμβαλλόμενα μέρη κάθε αναγκαίο μέτρο 
και ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας, ενώ εισηγείται τυχόν παράταση του 
χρόνου ολοκλήρωσής της. Εκδίδει σχετική Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της Προγραμματικής 
Σύμβασης.  
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Β. Συντάσσει έκθεση σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 
Γ. Επιλαμβάνεται τυχόν προβλημάτων ή διαφωνιών που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση 
της σύμβασης. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να δώσει λύση απευθύνεται στα αρμόδια 
συλλογικά όργανα των Συμβαλλομένων. 
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της  Επιτροπής, θα 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 
 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης ενός 
μέλους της. Συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει 
να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη.  
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ   

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των 
συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και 
φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, 
καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων.  
Η παραπάνω δυνατότητα θα αξιοποιηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της 
παρούσας, χωρίς να θιγεί η εργασιακή σχέση του προσωπικού και η εύρυθμη καθημερινή 
λειτουργία των υπηρεσιών των φορέων της παρούσας. 
Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι το προσωπικό που θα διαθέτει κάθε 
Φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις και μέσα οποιουδήποτε από τους 
συμβαλλόμενους Φορείς. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ    

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 
 
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 
από δικαίωμα ή απαλλαγή  από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
 
Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση της, οι 
συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου συμβαλλόμενου, οποιαδήποτε πληροφορία ή 
έγγραφο που αφορά την παρούσα.   
Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης 
επιλύεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας.  
Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν αμοιβαία υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια 
για τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν και να μεριμνούν για τη 
συμβιβαστική επίλυση των διαφορών που ενδεχόμενα να ανακύπτουν μεταξύ τους από την 
εφαρμογή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  
Σε περίπτωση που οι διαφορές (που αφορούν στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 
παρούσας) δεν επιλύονται μεταξύ των συμβαλλομένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παρούσας σύμβασης ή άλλο μονομελές ή συλλογικό όργανο των συμβαλλομένων, συμφωνείται 
ότι τόπος εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης καθορίζεται η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο 
αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Άμφισσας.  
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Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, 
οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο 
μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία 
του. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, 
σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, 
έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο. 

(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων) 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Παναγιώτης Ταγκαλής 

Δήμαρχος 
  

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 
Σωτήριος Σωτηρόπουλος 

Πρόεδρος ΔΣ 
  

 
3) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. 
4) Ορίζει εκπρόσωπο στη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Παρούσας, τον. κ. Σωτηρόπουλο Σωτήριο,  με αναπληρωτή του, τον κ. Γρίβα 
Ευθύμιο. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  4/17/30-1-2023. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                                                   Ακριβές Απόσπασμα 
Άμφισσα 30-1-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ι. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
………………………………………………………………………………… 
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32. 

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και της  Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ) για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: 

Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία» και εξουσιοδότηση 

Δημάρχου για την υπογραφή της.  

(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Όπως γνωρίζετε ο Δήμος Δελφών συμμετέχει ενεργά σε δράσεις για την προώθηση 
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του 
πληθυσμού και συνεργάζεται με τους αιμοδοτικούς  Συλλόγους της περιοχή μας  οι οποίοι 
είναι μέλη στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).  
Στο πλαίσιο  συνεργασίας η ΠΟΣΕ προτείνει στο Δήμο μας να συνάψει προγραμματική 
σύμβαση για την Δράση «ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για 
την Αιμοδοσία». Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης  είναι η ανάπτυξη και ο 
συντονισμός δράσεων για την ενίσχυση του Κινήματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε Τοπικό 
επίπεδο, με τελικό στόχο την αυτάρκεια της χώρας σε Εθελοντικά προσφερόμενο αίμα.  
Ο δήμος μας θα καταβάλει το ποσό των 800,00 ευρώ ανά έτος ,ως συνδρομή για την επίτευξη 
της δράσης και θα εκδίδεται επίσης γραμμάτιο είσπραξης. 
Την ευθύνη για την παρακολούθηση και υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα έχει 
το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των Φύλων και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
 
Παραθέτουμε το σχέδιο της  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και ΠΟΣΕ 
παρακαλούμε το σώμα για : 
Α) την έγκρισή της, και  
Β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. 
 
                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Μεταξύ: 
1. ΠΟΣΕΑ (Φορέας Λειτουργίας) 
2. Δήμος Δελφών (Φορέας Πρότασης) 
Για την Δράση 
«ΠΟΣΕΑ – ΟΤΑ: Ευαισθητοποίηση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Αιμοδοσία». 
Στον Δήμο Δελφών σήμερα …../…../2023 μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
1. Του Δήμου Δελφών  που εκπροσωπείται από τον κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, Δήμαρχο 
Δήμου Δελφών. 
2. Την ΠΟΣΕΑ που εκπροσωπείται από τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα. 
Υπογράφεται Προγραμματική Σύμβαση έχοντας υπόψιν την κείμενη Εθνική και Κοινοτική 
Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά: 
1. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007) όπως ισχύει. 
2. Την υπ’ αρ. 143053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το 
εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 
Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό, όπως ισχύουν κάθε φορά. 
3. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 (περί σύστασης Δήμων) του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 
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4. Το Νόμο 4430/2016 άρθρο 6 (1,2,3,4) (συμμετοχή φορέων κοινωνικής και 
αλληλέγγυας οικονομίας σε προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο 
ή Φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμό). 
5. Την υπ’ αριθμ. ……./………… απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου………. 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Οι ως άνω Φορείς αναλαμβάνουν μια σειρά κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, για την 
ευαισθητοποίηση των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατ΄επέκταση των Τοπικών 
κοινωνιών, αναφορικά με την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της Εθελοντικής 
Αιμοδοσίας. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Με το παρόν οι συμβαλλόμενοι φορείς, φιλοδοξούν να αναπτύξουν και να συντονίσουν 
δράσεις, για την ενίσχυση του Κινήματος της Εθελοντικής Αιμοδοσίας σε Τοπικό επίπεδο, με 
πρώτο στόχο την απαλλαγή των Τοπικών κοινωνιών από την αγωνιώδη αναζήτηση μιας 
μονάδας αίματος και σε τελικό στάδιο την αυτάρκεια της χώρας σε Εθελοντικά 
προσφερόμενο αίμα. 
Οι προβλεπόμενες από το παρόν έργο Υπηρεσίες και Δράσεις, ανήκουν στις 2 παρακάτω 
κατηγορίες: 
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
Πρωτεύοντα ρόλο στην κατηγορία αυτή, θα διαδραματίσει το δίκτυο ΠΟΣΕΑ – ΟΤΑ, το οποίο 
θα περιλαμβάνει την κεντρική πλατφόρμα Αιμοδοσιών – Εκδηλώσεων και το Παρατηρητήριο 
του Εθελοντικού Κινήματος. 
Συγκεκριμένα μέσα από την αμφίδρομη ενημέρωση και την διαρκή συνεργασία των 
εμπλεκομένων φορέων, θα παρουσιάζονται στο δίκτυο ΠΟΣΕΑ – ΟΤΑ, όλες οι δράσεις που 
αφορούν την Εθελοντική Αιμοδοσία με στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, 
ενώ παράλληλα στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου, θα επιχειρείται ανά τακτά διαστήματα η 
αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων αυτών. 
Από την άλλη πλευρά από το δίκτυο ΠΟΣΕΑ – ΟΤΑ, θα παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων 
Εθελοντικού και Κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου, με στόχο την ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και συστράτευση της τοπικής κοινωνίας στις δράσεις αυτές. 
Β. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. 
Πρωτεύοντα ρόλο στην κατηγορία αυτή, θα διαδραματίσει η από κοινού διοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων για την Αιμοδοσία και η συνεργασία με επιστημονικούς, 
επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, για την ευαισθητοποίηση μεγάλων 
τμημάτων της Τοπικής Κοινωνίας, αλλά και την διοργάνωση αιμοληψιών. 
Στον τομέα αυτό η Π.Ο.Σ.Ε.Α. θα προσφέρει τις συμβουλευτικές υπηρεσίες της, τόσο σε 
θέματα διοργάνωσης, όσο και σε θέματα εξασφάλισης ειδικευμένων και έμπειρων 
εισηγητών που είναι απαραίτητοι για την προσέλκυση νέων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα φιλοξενείται από τον Δήμο η Πανελλήνια 
Λαμπαδηδρομία των Εθελοντών Αιμοδοτών, που αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση 
προβολής και προώθησης της Πανανθρώπινης αυτής ιδέας. 
ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση στοχεύει στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και 
λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για την προετοιμασία, το 
σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την 
εξασφάλιση της λειτουργικότητας ή/και βιωσιμότητας της δράσης. 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα : 
2.1. Οι Φορείς Πρότασης του Έργου αναλαμβάνουν: 
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• Να διευκολύνουν με κάθε τρόπο την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 
σύμβασης στην συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών, που έχουν στην 
διάθεσή τους και να διασφαλίσουν την διαθεσιμότητα στελεχών για την λειτουργία της 
δράσης και την υποστήριξη της συνεργασίας τους. Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας 
των Φύλων και Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Παιδείας, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού Τμήμα  του Δήμου έχει την υποχρέωση να 
αποστέλλει ηλεκτρονικά στην Π.Ο.Σ.Ε.Α. την πρόσκληση και τα αποτελέσματα της 
προγραμματισμένης εκδήλωσης (εθελοντική αιμοδοσία -ημερίδες προληπτικής ιατρικής – 
φωτογραφίες - βίντεο) και ο εντεταλμένος υπάλληλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. θα ενημερώνει το δίκτυο 
ΠΟΣΕΑ-ΟΤΑ. 
2.2. Ο Δικαιούχος – Κεντρικός Φορέας Λειτουργίας αναλαμβάνει: 
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται 
στην παρούσα σύμβαση, να διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό για την υποστήριξη της 
συνεργασίας και να κοινοποιεί στον φορέα πρότασης τις εκτιμήσεις προόδου και εξέλιξης 
της δράσης. 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, για την υλοποίηση του οποίου τα μέρη συμφωνούν 
στην παρούσα προγραμματική σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ ανά έτος. Το 
ποσό αυτό είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστεί με την σύμφωνη γνώμη των δύο πλευρών. Τα 
χρήματα αυτά θα δοθούν ως συνδρομή / χορηγία για την επίτευξη της δράσης και δεν 
αποτελούν εμπορική συναλλαγή, θα εκδίδεται επίσης γραμμάτιο είσπραξης ή τιμολόγιο 
χωρίς ΦΠΑ. 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ – ΡΗΤΡΕΣ 
Ο Δικαιούχος ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης 
έναντι του Φορέα Πρότασης για την καλή εκτέλεσή της και την υλοποίηση του αναληφθέντος 
έργου.  
Η παράληψη οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται 
ουσιώδεις για την υλοποίηση του έργου, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη 
παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να λύσει εγγράφως την παρούσα σύμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της  και λήγει στις 
31/12/2024. 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται 
μόνον εγγράφως με κοινή σύμβαση των συμβαλλομένων μερών.  
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στην λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 
από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 
συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. 
                                                   ___________________ 
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33. 
Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στο 1ο  Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕ.Α. Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινων Πόρων ). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
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34. 
Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού  ανθρώπινου δυναμικού προσλήψεων Δήμου 
Δελφών, ετών 2024 – 2027.  
(Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινων Πόρων ). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη:  

1. Την αρίθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.01.2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. περί 
«Πολυετή προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-
2027»  με την οποία καλούνται μεταξύ άλλων και οι Δήμου να υποβάλλουν πολυετές 
σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων προ το εποπτεύον Υπουργείο τόσο για τους 
ίδιους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα.   
Πριν την υποβολή των σχεδίων Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων από το 
Δήμο στην εφαρμογή, απαιτείται να έχει προηγηθεί, με ευθύνη του φορέα που 
αφορά το σχέδιο, η λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για κάθε έτος της 
επόμενης τετραετίας στο οποίο θα περιλαμβάνονται α) οι εκτιμήσεις των 
αποχωρήσεων τακτικού προσωπικού, β) το σύνολο των υφιστάμενων και των 
εκτιμώμενων κενών θέσεων προσωπικού, γ) οι στρατηγικές προτεραιότητες του 
φορέα για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού δ) οι εκτιμώμενες ανάγκες σε 
προσωπικό ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και οι τρόποι κάλυψης αυτών, 
μέσω μετατάξεων ή προσλήψεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   
Η ως άνω απόφαση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που θα 
υποβληθούν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει αναπτυχτεί από το 
Υπουργείο εσωτερικών και έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) ( «Βασικά στοιχεία» και «αναλυτικά 
σχέδια»), χωρίς να απαιτείται η αποστολή αυτών ή οποιουδήποτε άλλου 
δικαιολογητικού, στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Εννοείται ότι το σχέδιο κάθε έτους θα πρέπει να καθοριστεί επί τη βάσει ορθολογικής 
αξιολόγησης των αναγκών κάθε φορέα, με γνώμονα και τη δυνατότητα κάλυψης της 
προκαλούμενης δαπάνης από τις εκτιμώμενες πιστώσεις κάθε έτους αναφοράς, και 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με τον ισχύοντα Οργανισμό. 
Επισημαίνεται, ότι το άθροισμα των προσλήψεων και των μετατάξεων κάθε έτους 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων κενών θέσεων και 
των θέσεων που θα κενωθούν λόγω των εκτιμώμενων αυτοδίκαιων αποχωρήσεων. 

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, όπως αυτός 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1648/07.04.2022 τεύχος Β’.  

3. Το ψηφιακό οργανόγραμμα το οποίο είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού.  

4. Το γεγονός ότι θα εκδοθεί η πράξη αντιστοίχισης των υφισταμένων κλάδων και 
ειδικοτήτων του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας με τους οριζόμενους στο Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) 
νέους κλάδου και ειδικότητες, μετά τη λήψη της παρούσας, το πολυετές σχέδιο θα 
υποβληθεί με τους υφιστάμενους κλάδους και ειδικότητες που ίσχυαν πριν την 
έκδοση του νέου προσοντολογίου.  

5. Τις Στρατηγικές προτεραιότητες του Δήμου Δελφών για τα έτη 2024 έως 2027 οι 
οποίες είναι: η διενέργεια δράσεων για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των 
Υπηρεσιών του Δήμου ως οργανισμού-φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και 
υπηρεσιών   σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και 
της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών με 
σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των 
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δραστηριοτήτων για την καλύτερη αξιοποίηση του δημότη, τη βελτίωση της 
παραγωγικής ικανότητας των Υπηρεσιών αλλά και τη βελτίωση της οικονομικής 
κατάστασης του Δήμου μέσω μεσοπρόθεσμου Οικονομικού προγραμματισμού. 
Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού απαιτεί την παρουσία εργαζομένων από 
όλες τις ειδικότητες.   

6. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες σε προσωπικό του Δήμου μας σε 

σχέση με τις υφιστάμενες κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ. καθώς και τις αυτοδίκαιες 

αποχωρίσεις οι οποίες για τα επόμενα έτη διαμορφώνονται και αναλύονται ως εξής 

:  

Συνολικές Εκτιμώμενες 
Αυτοδίκαιες 

Αποχωρήσεις 
Προσωπικού 

 2024 2025 2026 2027 

ΥΕ 0
 

1
 

0
 

1
 

ΤΕ 3
 

0
 

2
 

0
 

ΠΕ 1
 

1
 

0
 

1
 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 0
 

0
 

0
 

0
 

ΕΕΠ 0
 

0
 

0
 

0
 

ΔΕ 3
 

4
 

3
 

3
 

ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ 

0
 

0
 

0
 

0
 

Άθροισμα Έτους 7
 

6
 

5
 

5
 

 

Αναλυτικά 

Έτος Κλάδος 
Εργασιακ
ή Σχέση 

Υφιστάμενε
ς Κενές 

Εκτιμώμενες 
Αποχωρήσει
ς 

Ανάγκες 
Μετάταξης 

Ανάγκες 
Πρόσληψης 

2024 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 

2024 ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2024 ΤΕ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μόνιμος 2 0 0 1 

2024 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Μόνιμος 5 0 0 1 

2024 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 2 0 1 



71 
 

Έτος Κλάδος 
Εργασιακ
ή Σχέση 

Υφιστάμενε
ς Κενές 

Εκτιμώμενες 
Αποχωρήσει
ς 

Ανάγκες 
Μετάταξης 

Ανάγκες 
Πρόσληψης 

2024 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ 

Μόνιμος 6 0 1 1 

2024 ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Μόνιμος 3 1 0 1 

2025 ΠΕ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2025 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μόνιμος 2 0 0 1 

2025 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 7 4 0 1 

2025 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 2 0 1 

2025 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμος 12 3 0 1 

2025 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

2026 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2026 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 6 1 0 1 

2026 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμος 12 1 0 1 

2026 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ 

Μόνιμος 6 0 0 1 

2026 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Μόνιμος 5 0 0 1 

2027 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Μόνιμος 2 1 0 1 

2027 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 3 0 1 

2027 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

2027 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 7 2 0 1 

2027 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

 

 

Εισηγούμαστε 
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Την έγκριση του πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 
προσλήψεων 2024 -2027  Με βάση τα ανωτέρω, για την ομαλή λειτουργεία των 
υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, το απαιτούμενο προσωπικό το οποίο αποτυπώνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί:   
 
 
 

 
 

Αναλυτικός Πίνακας 

Έτος Κλάδος 
Εργασιακ
ή Σχέση 

Υφιστάμενε
ς Κενές 

Εκτιμώμενες 
Αποχωρήσει
ς 

Ανάγκες 
Μετάταξης 

Ανάγκες 
Πρόσληψης 

2024 ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ Μόνιμος 1 0 0 1 

2024 ΤΕ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2024 ΤΕ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μόνιμος 2 0 0 1 

2024 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Μόνιμος 5 0 0 1 

2024 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 2 0 1 

2024 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ 

Μόνιμος 6 0 1 1 

2024 ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 

Μόνιμος 3 1 0 1 

2025 ΠΕ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2025 ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μόνιμος 2 0 0 1 

2025 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 7 4 0 1 

2025 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 2 0 1 

2025 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμος 12 3 0 1 

2025 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

2026 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

Μόνιμος 1 0 0 1 

2026 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 6 1 0 1 
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Έτος Κλάδος 
Εργασιακ
ή Σχέση 

Υφιστάμενε
ς Κενές 

Εκτιμώμενες 
Αποχωρήσει
ς 

Ανάγκες 
Μετάταξης 

Ανάγκες 
Πρόσληψης 

2026 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Μόνιμος 12 1 0 1 

2026 ΤΕ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ
ΜΩΝ 

Μόνιμος 6 0 0 1 

2026 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ Μόνιμος 5 0 0 1 

2027 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Μόνιμος 2 1 0 1 

2027 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

Μόνιμος 12 3 0 1 

2027 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ
Ν ΕΡΓΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

2027 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Μόνιμος 7 2 0 1 

2027 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Μόνιμος 6 2 0 1 

Τα στοιχεία αυτά του πολυετή προγραμματισμού θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική 
εφαρμογή https://hr.apografi.gov.gr  του ΥΠ.ΕΣ. μέχρι τις 20.02.2023 όπου και 
ολοκληρώνεται η Α’ φάση.  
 

 
  

https://hr.apografi.gov.gr/
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35. 
Συμμετοχή του Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) περί επιχορήγησης για την 

απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε: α) κάθε είδους Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου 

τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν 

τακτικά οικονομική δραστηριότητα.  

(Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & 

Ανθρώπινων Πόρων ). 
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36. 
Λήψη απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών 
βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών 
για το έτος 2022-2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα  Σεγδίτσα-Πονήρη, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1.Το αριθ. 8/30-01-2023 πρακτικό της αρμόδιας Ειδικής Επιτροπής Επιλογής βρεφών και 
νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών, το οποίο και 
παραθέτουμε 

2022-2023 
Πρακτικό αριθ. 8/2023 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, 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. 1936/26-01-2023 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  
 ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

                                                                     
ΝΗΠΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 

Εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις για διαγραφές από τον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας (Νηπιακό 
Τμήμα) :  

 
  
για τις οποίες 
η Ειδική 

Επιτροπή 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
    1 

2091/30-01-2023 
ΕΣΠΑ 

Από 01/02/2023 

    
2 

 
1997/27-01-2023 

ΕΣΠΑ 
Από 01/02/2023 
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Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά. 
  

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  
 ΙΤΕΑΣ 

 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για μετεγγραφή βρέφους από τον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας 
(Βρεφικό Τμήμα), στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιτέας, η οποία παρέμενε σε εκκρεμότητα λόγω 
ελλείψεως κενής θέσης (αρ. πρακτικού 7/28-12-2022) : 

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά για μετεγγραφή, δεδομένου ότι υπάρχει κενή θέση στον εν λόγω Σταθμό. 
 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 

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

 
 
 
 
 

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

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
 ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 

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

 
 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και 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 30/01/2023   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
27474/13-12-2022 ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
59/03-01-2023 200 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

    
1 

 
1863/5-01-2023 290 
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          ΤΑ ΜΕΛΗ                                
1. Σεγδίτσα - Πονήρη Χρυσούλα                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Πλουμάκη Μαρία    
3. Βρούβα Θεώνη          

  
Εισηγούμαστε 

 
την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 

……………………………………………………………………………………….. 
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37. 
Κατανομή Α΄ δόσης κάλυψης λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
 
«…ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    

              
                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 01 
                   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/10.02.2023 συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών 
 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατανομή πίστωσης της Α’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  
των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2023 συνολικού ποσού 
104.640,00€». 

Στην Άμφισσα σήμερα, στις 10.02.2023, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από την με αριθμ. πρωτ. 2923/08.02.2023 
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 έξι (06) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ευθύμιος Γρίβας, Πρόεδρος  1. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος 
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος    
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος   
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος   
5. Νίκη Πολυζώη, Μέλος   
6.  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: 
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. 2054/27.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Δελφών περί: «Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2023 (Α’ 
κατανομή) με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρίθμ. απόφαση 5660/24.01.2023 
(ΑΔΑ:Ψ8ΛΘ46ΜΤΛ6-02Σ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την 
οποία εγκρίθηκε η Α’ κατανομή ποσού 104.640,00€, έτους 2023 για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και την δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο.  

         Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  
                                              Εισηγείται κατά πλειοψηφία   

 
1. Την κατανομή του  ποσού 104.640,00€  κατ’ αναλογία, σε ποσοστό 53% ήτοι     55.459,20€  
για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσοστό 47% ήτοι 49.180,80€ για   
την  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής 
απόφασης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/10.02.2023 

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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38. 
Αίτημα παραχώρησης αύλειου χώρου στο Γυμνάσιο Άμφισσας, στα πλαίσια διεξαγωγής 
των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών.  
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
 
«…ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ    

              
                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 01 
                                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/10.02.2023 συνεδρίασης  

της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Αίτημα παραχώρησης αύλειου χώρου Γυμνασίου Άμφισσας, στα πλαίσια 
διεξαγωγής των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Δελφών». 
 
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 10.02.2023, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από την με αριθμ. πρωτ. 2923/08.02.2023 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 έξι (06) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ευθύμιος Γρίβας, Πρόεδρος  1. Σπυριδούλα Καρανάσου, Μέλος 
2. Ιωάννης Κολιαβάς, Μέλος    
3. Ηρακλής Σαλαγιάννης, Μέλος   
4. Νικόλαος Κουλός, Μέλος   
5.  Νίκη Πολυζώη, Μέλος   
6. 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. Το υπ’ αρ. 2171/30.01.2023 έγγραφο του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας 
Άμφισσας. 

2. Το υπ’ αρ. 21/31.01.2023 έγγραφο του Γυμνασίου Άμφισσας. 
3. Την υπ’ αρίθμ. 02/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΓΩΟΚΖ1-Κ0Ι) απόφαση της Σχολικής Επιτροπής 

Β/θμιας Εκπαίδευσης, με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης. 
 

         Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας  
Εισηγείται κατά πλειοψηφία   

1. Την παραχώρηση χρήσης του  αύλειου χώρου Γυμνασίου Άμφισσας, προκειμένου την 
Κυριακή 12/02/2023 και από ώρα 10:00πμ έως 9:00μμ, να πραγματοποιηθεί το παιχνίδι 
«ΒΡΩΜΙΚΑ 2023» στα πλαίσια διεξαγωγής των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 
Δελφών. 

2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη    
σχετικής απόφασης. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/10.02.2023 
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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39. 

Έγκριση  χορήγησης χρηματικών βραβείων σε επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

κατά το χρονικό διάστημα 2015 - 2019, από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 

«Κληροδότημα Κων/νου & Καλιρρόης Παπαβιέρου». (Αριθ. 5/3/2020 απόφαση 

Συμβουλίου Κοινότητας Μαυρολιθαρίου.  

(Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

 ΣΧΕΤΙΚΑ: Α)  Το αριθ. 23417/26-10-2022 έγγραφό, προς την Ο.Ε. του Δήμου, 
            Β)  Η αριθ. 5221/2007 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 
            Γ)   Η αριθ. 5/3/1-6-2020 απόφασή Κοινότητας Μαυρολιθαρίου, 

Δ)  Το αριθ. 29204/15-2-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας  – Στερεάς    Ελλάδας / Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών / Τμήμα 
Εποπτείας, 

     Ε)  Η αριθ. 453/31-10-2022 (ΑΔΑ: 93ΩΩΩ9Θ-5Χ3) απόφαση Ο.Ε.,  
   ΣΤ) Το αριθ. 24435/8-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο,  
    Ζ)  Η αριθ. 251/15-11-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΕΣΩ9Θ-ΣΑ5) απόφαση Δ.Σ.,  
    Η)  Το αριθ. 25742/22-11-2022 διαβιβαστικό έγγραφο, 
    Θ)  Η αριθ. 148989/1-12-2022 εγκριτική πράξη της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης   Θεσσαλίας –  Στερεάς    Ελλάδας.    

 
 Με το α σχετικό ζητήθηκε η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Κων/νου & Καλιρρόης Παπαβιέρου» έτους 2022, 
προκειμένου να χορηγηθούν τα χρηματικά βραβεία σε έντεκα (11) δικαιούχους αντί για πέντε 
(5), σύμφωνα με την βούληση του διαθέτη, το β σχετικό και την γνωμοδότηση της Κοινότητας 
που συναίνεσε σε αυτή την διαδικασία, με το γ σχετικό.  

Η βράβευση εκκρεμούσε λόγω της διευκρίνησης του όρου «καταγωγή», η οποία 
δόθηκε με το δ σχετικό. 
 Εν συνεχεία η Ο.Ε. του Δήμου Δελφών με το ε σχετικό, ενέκρινε την αναμόρφωση, η 
οποία με το στ σχετικό, εστάλη για έγκριση στο Δ.Σ. του Δήμου Δελφών. 

Με το ζ σχετικό το Δ.Σ., ενέκρινε την απόφαση της Ο.Ε., τις οποίες αμφότερες με το η 
σχετικό στείλαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας / Γενική 
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας / Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών / Τμήμα Εποπτείας, για 
έλεγχο & έγκριση. 
 Οι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίθηκαν με το θ σχετικό. 

Το ποσό που θα διανεμηθεί στους  έντεκα (11) δικαιούχους  είναι 3.000,00 € και 
αντιστοιχεί για κάθε έναν ποσό 272,72 € αντί για 600,00€ που θα δινόταν σε πέντε (5). 

Τα στοιχεία των βραβευόμενων (τα οποία εμφαίνονται & στο γ σχετικό) 
επισυνάπτονται σε σχετικό πίνακα. 
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                                                              ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΛΕΤΣΟΣ 
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40. 
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2023. 

(Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, 

Αντιδήμαρχος). 
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41. 
Aντικατάσταση  παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων 
(αρ.αποφ. 154/2022 Δ.Σ.–ΑΔΑ: ΩΤΒΡΩ9Θ-ΡΣΕ).  
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

     Έχοντας υπόψη:    

   1)Την αριθ. 154/21-07-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών «Συγκρότηση 
Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, κατά το άρθρο 70 του Ν.3852/2010». 
   2)Την  από 10-10-2022 (Αριθ.Πρωτ. 22013/10-10-2022) υποβληθείσα αίτηση παραίτησης 
του μέλους της πιο πάνω Επιτροπής κ. Σίμου Αθανασίου του Αλεξίου. 
   3)Την υπ’ αριθ. 2/2/28-01-2023 απόφαση- γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινότητας 
Καστελλίων που έχει ως κατωτέρω: 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΓΡΑΒΙΑΣ      
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 
       Από  το  Πρακτικό της αριθ.  2/ 2023  Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας  Καστελλίων. 

       Στα Καστέλλια  και στο Γραφείο της Κοινότητας Καστελλίων του Δήμου Δελφών σήμερα 

την  28η του μηνός  Ιανουαρίου  του έτους  2023 ημέρα της εβδομάδας  Σάββατο  και ώρα 

18:00 μ.μ., το Συμβούλιο της Κοινότητας Καστελλίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 

ύστερα από την αριθ. 2/2023/1659/24-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων της Κοινότητας και επιδόθηκε σε κάθε 

έναν σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88, 89 & 90 του  Ν. 3852/2010,όπως 

αντικαταστάθηκαν με αυτές των άρθρων 89 & 90 του Ν.4455/2018 για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεως στο κατωτέρω  θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης - γνωμοδότησης περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους 
της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων». 
 
      Πριν  από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
πέντε (5) μελών, βρέθηκαν: 
 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

1. Γεώργιος Βασ. Χαλατσάς ( Πρόεδρος)     

2. Νικόλαος Ιωάν. Λίτσος                ΚΑΝΕΝΑΣ 

3. Αργυρούλα Ιωάν. Κοντολάτη              

4. Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς         

5. Ιωάννης Παν. Καρακώστας                                       

      Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο Νικόλαος Παν.Τούμπας, υπάλληλος του Δήμου 
Δελφών, για την τήρηση των Πρακτικών. 
     Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το πιο πάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης:  
              ΘΕΜΑ : 1ον                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  2/2023.  
       Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 
    1)Την αριθ. 154/21-07-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
«Συγκρότηση Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, κατά το άρθρο 70 του 
Ν.3852/2010». 
    2)Την  από 10-10-2022 (Αριθ.Πρωτ. 22013/10-10-2022) υποβληθείσα αίτηση παραίτησης 
του μέλους της πιο πάνω Επιτροπής κ. Σίμου Αθανασίου του Αλεξίου. 
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   3)Την ανάγκη ορισμού άλλου μέλους για συμμετοχή του στην ανωτέρω Επιτροπή, σε 
αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος. 
     Κατόπιν αυτών καλείται το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά. 
     Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε τα πιο πάνω αναφερόμενα 
σχετικά έγγραφα, κατόπιν και διαλογικής συζήτησης 
                                                       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
    1.- Γνωμοδοτεί και προτείνει στο Δήμο Δελφών, όπως οριστεί ως μέλος της Επιτροπής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων ο Τσελέντης Ναούμ του Ειρηναίου (μουσικός 
παραγωγός- μηχανικός ήχου) Δημότης Δήμου Δελφών και κάτοικος Καστελλίων (Δ/νση 
κατοικίας:Καστέλλια- Τ.Κ. 33057 Τηλέφ.:6937812835), σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος 
μέλους της πιο πάνω Επιτροπής κ. Σίμου Αθανασίου του Αλεξίου. 
   2.-  Η παρούσα να υποβληθεί αρμοδίως στο Δήμο Δελφών μέσω του Αντιδημάρχου 
Δ.Ε.Γραβιάς.    
                                                                                      Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό 
2/2023.    
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό, υπογράφεται  ως κατωτέρω: 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
  Γεώργιος Β. Χαλατσάς                      Νικόλαος  Π. Τούμπας         Νικόλαος Ιωάν. Λίτσος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                 Αργυρούλα Ιωάν.Κοντολάτη   
                                                                                                                 Νικόλαος Ανδρ. Σκουρτιάς                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                 Ιωάννης Παν. Καρακώστας 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Κατόπιν των ανωτέρω και  επειδή προκύπτει η ανάγκη  ορισμού ενός (1) άλλου μέλους 
για συμμετοχή του στην Επιτροπή Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων, σε αντικατάσταση του 
παραιτηθέντος                                             
                                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
   Να οριστεί ως μέλος της Επιτροπής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καστελλίων ο κ. Τσελέντης 
Ναούμ του Ειρηναίου (μουσικός παραγωγός- μηχανικός ήχου) Δημότης Δήμου Δελφών και 
κάτοικος Καστελλίων (Δ/νση κατοικίας:Καστέλλια- Τ.Κ. 33057 - Τηλέφ.:6937812835), σε 
αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους της πιο πάνω Επιτροπής κ. Σίμου Αθανασίου του 
Αλεξίου. 
                                                        _______________ 
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42. 
Λήψη απόφασης για την «εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Νεραϊδολάκωμα». (Εισηγητής: κ. 
Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
 
«…ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ 

Αριθ.Αποφ 2/3/2023 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/08-02-2023 της  συνεδρίασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την «εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Νεραϊδολάκωμα».  
 

  Στη Δεσφίνα, σήμερα 8η Φεβρουαρίου έτους 2023 ημέρα Τετάρτη 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 2474/02-02-2023  
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.      Πασχούλης Ιωάννης του Α. 
2. Μακρής Ιωάννης του Χ.  
3. Οικονόμου Αθανάσιος του Γ                       
4. Νικόλαος Τρισμπιώτης του Ιω.                       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Φλώρου Ευσταθία υπάλληλο της Δημοτικής Ενότητας 
Δεσφίνας του Δήμου Δελφών. 
Παρών ήταν και ο Αντιδήμαρχος κ. Ευστάθιος Γ. Μαντζώρος. 
Έπειτα ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Δεσφίνας  Δήμου Δελφών  
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης  είπε τα εξής: 
Σας γνωρίζω ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου 500 τ.μ 
στη περιοχή Νεραϊδολάκωμα για τη φιλοξενία τηλεπικοινωνιακού ή πάσης φύσεως τεχνικού 
εξοπλισμού, συγκεκριμένα λάβαμε έγγραφο  από την εταιρεία VANTAGE TOWERS με θέμα 
1) Αίτημα για νέα μίσθωση ακινήτου στη θέση «Νεραϊδολάκωμα» 500 τ.μ πλησίον Δεσφίνας, 
Δημοτική Ενότητα Δεσφίνας, του Δήμου Δελφών, με συνοδό έργου διάνοιξης οδού, με την 
εταιρεία «VANTAGE TOWERS Μ.Α.Ε.», για την εγκατάσταση σταθμού βάσης με κωδική 
ονομασία «90131-NERAIDOLAKOMA 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. 
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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 επισυναπτόμενο τοπογραφικό ισχύουν τα κάτωθι: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 

ΚΟΡΥΦΩΝ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ (ΕΓΣΑ ΄87) 

ΣΗΜΕΙΟ Χ Υ 

1.  375858.952 4254017.263 

2.  375845.842  4254002.159 

3.  375830.262  4253986.713 

4.  375828.968  4253984.810 

5.  375827.832  4253982.978 

6.  375826.065  4253979.749 

7.  375825.118  4253975.707 

8.  375819.643  4253963.983 

9.  375815.105  4253953.961 

10.  375812.923  253948.987 

11.  375817.296  4253946.655 

12.  375831.555  4253978.487 

13.  375827.711  4253971.332 

14.  375828.517  4253973.064 

15.  375829.167  4253974.341 

16.  375829.855  4253975.599 

17.  375830.335  4253976.427 

18.  375831.060  4253977.666 

19.  375831.555 4253978.487 

20.  375832.067  4253979.300 

21.  375832.514  4253979.981 

22.  375833.491  4253981.230 

23.  375842.536  4253991.800 

24.  375852.410  4254003.094 

25.  375862.252  4254014.414 

26.  375858.952  4254017.263 

E=1/2 Σ(Χι+Xι+1)(Ψι-Ψι+1) 
 
Ε= 395.78 τ.μ. 
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.  
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, το 19/01/2023 έγγραφο της VANTAGE TOWERS Μ.Α.Ε. τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 75, του Ν. 3852/2010 

Αποφασίζει ομόφωνα 
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Εκφράζει γνώμη και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών την εκμίσθωση 
ακινήτου της ΔΕ Δεσφίνας στη θέση Νεραϊδολάκωμα 500 τμ. με  τη διενέργεια πλειοδοτικής 
δημοπρασίας, η εν λόγω έκταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως σημείο 
φιλοξενίας τηλεπικοινωνιακού ή πάσης φύσεως τεχνικού εξοπλισμού, με συνοδό έργου 
διάνοιξης οδού, ο μισθωτής θα πρέπει επίσης να έχει στη κατοχή του και να προσκομίσει όλα 
τα δικαιολογητικά και άδειες που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το σχετικό 
τοπογραφικό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/3/2023 
………………………………………………………………………………….. 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Καλλιακούδας Χαράλαμπος 

                ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                Μακρής Ιωάννης 
                Οικονόμου Αθανάσιος 
                Τρισμπιώτης Νικόλαος                               

 
 

 


