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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                         
         _____  
                            

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ  ΘΕΜΑΤΩΝ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(14ης     Μαρτίου  2023) 

------- 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

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

2. Έγκριση μίσθωσης  - αξιοποίησης κτιρίου Κληροδοτήματος Νικολάου Αντ. Μάμα στην οδό Παλαμηδίου 
31 – Π.Βλαχάκη και Ροδόπης στον Πειραιά για 49 έτη. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

3. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  
Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

4. Τροποποίηση (1η)  ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. 
Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού). 

5. Λήψη απόφασης για κατάπτωση υπέρ του Δήμου Δελφών της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ  ΑΤΕ, αναδόχου του έργου  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

6. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών Τ.Κ. 
Αγίας  Ευθυμίας και Τ.Κ. Σερνικακίου», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία 
Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

7. Έγκριση 3ου – ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 
ΕΠΟΧΕΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ’. (Εισηγήτρια: κ.Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς 
Μαριολάτας», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0016024045. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη 
Δ.Τ.Υ.). 

9. Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης 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.). 

10. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία 
Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 

11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος 
Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών 

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, 
Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).  

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης 
Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).  
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14. Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών  του έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ". (Εισηγητής: κ. 
Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).   

15. Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών περί προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση 
του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 
–ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας 
& Συντήρηση Υποδομών).  

16. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του «Δικτύου για τον 
Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των 
Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μέλους στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

17. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης εντύπων στο Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- 
Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος. (Εισηγήτρια: κ. 
Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 
Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

18. Λήψη  απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση  του 1ου Νηπιαγωγείου 
Ιτέας, και ορισμό μέλους στην «Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για 
στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος 
Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

19. 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). 

20. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα  Σεγδίτσα-Πονήρη, 
Αντιδήμαρχος). 

21. ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών 
οικ. έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 

22. ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών 
οικ. έτους 2012. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 

23. ΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών 
οικ. έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

24. Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπηρετούντων αιρετών και 
υπαλλήλων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας για το έτος 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. 
προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & Ανθρώπινων Πόρων). 

25. Έγκριση συνδρομής του Δήμου Δελφών για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2022». . (Εισηγήτρια: κ. 

Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, 

Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 

 

                                                         _______________________ 
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1. 
Αναμόρφωση  προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
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2. 
Έγκριση μίσθωσης  - αξιοποίησης κτιρίου Κληροδοτήματος Νικολάου Αντ. Μάμα στην οδό Παλαμηδίου 
31 – Π.Βλαχάκη και Ροδόπης στον Πειραιά για 49 έτη.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ: 1. Η υπ’ αριθμ. 299 απόφαση της 22ης /16-11-2022 συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου 
Πειραιά. 
          2.   Η από 03.10.2022 Οικονομοτεχνική μελέτη του Δήμου Δελφών. 
          3. Οι από 25/1/2023 υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφης συναίνεσης των συνιδιοκτητών κ. Πελαγίας 
Σακελλαρίου,  κ. Παγώνας – Μάργκαρετ Βαβέρις (Pagona – Margaret Vaveris) και κ. Στέλλας Κάλες – 
Νόρις (Stella Kalles - Norris). 
         4. Το υπ’ αριθμ. 6166/22.8.2013 πληρεξούσιο ενώπιον του Πρόξενου της Ελλάδος κ. Β.Γκουλούση 
στην Ατλάντα των Η.Π.Α. 
 
 

Περιγραφή Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης 
Το Κληροδότημα Νικολάου Αντ. Μάμα αποτελεί Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου 

Δελφών.  
Συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 40613/8-5-1939 διαθήκη του διαθέτη Νικολάου Αντ. Μάμα η οποία 

δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 179/29-12-1941 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.  
Η αριθμ. 1159/30-4-1963 απόφαση του Εφετείου Αθηνών ερμηνεύει την παραπάνω διαθήκη και 

αποφαίνεται ότι κατελήφθη στην Κοινότητα Γαλαξιδίου. 
Σκοπός του είναι:  
Α) Φιλανθρωπικός: Οικονομική ενίσχυση κατά τις ημέρες του Πάσχα σε αναξιοπαθούντα άτομα της 
Κοινότητας Γαλαξιδίου.  
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντα άτομα της Κοινότητας Γαλαξιδίου. Χρηματικά βραβεία 
σε αριστεύσαντες μαθητές τριών τελευταίων τάξεων Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου Γαλαξιδίου.  
Β) Κοινωφελής: Βάσει της διαθήκης επιθυμία του διαθέτη είναι τα έσοδα να διατεθούν «διά την 
ανέγερσιν μικρού νοσοκομείου στο Γαλαξίδι». Με την υπ΄αριθμ. 5289/2009 απόφαση του Εφετείου 
Αθηνών καθορίζεται ως τρόπος για την πληρέστερη και επωφελέστερη ικανοποίηση της θελήσεως του 
διαθέτη η ανέγερση, συντήρηση και λειτουργία «Κοινωνικού Ξενώνα Ηλικιωμένων Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. 
ΜΑΜΑΣ» στο Γαλαξίδι . 

Η διαχείρισή του πραγματοποιείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και το Δημοτικό Συμβούλιο 
υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου. 
 

Περιουσιακά στοιχεία 
Ακίνητη περιουσία: 
Το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, Κληροδότημα Νικολάου Αντ. Μάμα διαθέτει 

συνιδιοκτησία κατά 75% εξ αδιαιρέτου, σε διώροφο κτίριο συνολικού εμβαδού περίπου 790,00 μ2 επί 
της οδού Παλαμηδίου 31 – Π. Βλαχάκη και Ροδόπης στον Πειραιά.  
Συγκεκριμένα η επιφάνεια του κτιρίου είναι:  
1) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 47,60 τ.μ.,  
2) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 38,80 τ.μ.,  
3) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 95,12 τ.μ.,  
4) Ισόγειο κατάστημα εμβαδού 57,17 τ.μ.,  
5)Πρώην Κιν/φο «Καλιφόρνια» εμβαδού 302,62τ.μ. στον α΄ όροφο και αποθηκευτικό χώρο α΄ και β΄ 
όροφο 249,13 τ.μ., 

Το κτίριο αυτό αποτελεί τη μοναδική ακίνητη περιουσία του Κληροδοτήματος. 
Κινητές αξίες: 
7.012 μετοχές ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
3 μετοχές ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Περιγραφή ακινήτου-Ιστορικό 
Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι δομημένο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατά το έτος 1930, ενώ 

παρουσιάζει ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά. Το ισόγειο περιλαμβάνει τα καταστήματα από τα 
οποία μισθωμένα είναι τα δύο, από ιδιώτες. Οι δύο ανωτέρω όροφοι περιλαμβάνουν τον 
κινηματογράφο «Καλιφόρνια», ο οποίος, αν και μισθωμένος στο Δήμο Πειραιά, παραμένει κλειστός και 
αναξιοποίητος για  πάρα πολλά χρόνια ενώ παλαιότερα αποτελούσε εμβληματικό κτίριο στη περιοχή. 

Ολόκληρο το κτίριο είναι σε κακή κατάσταση λόγω της παλαιότητας, της έλλειψης στοιχειώδους 
συντήρησης και της απουσίας χρήσης του. 

 
Αίτημα αξιοποίησης 
Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Μώραλης, μας απηύθυνε ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης 

με την υπ΄ αριθμ. 299 απόφαση της 22ης /16-11-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, 
προκειμένου να το ανακαινίσει πλήρως ολόκληρο το ακίνητο δαπανώντας 2,5 εκ ευρώ και σε 
αντιστάθμισμα να του παραχωρηθεί με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης για 49 έτη, ενώ οι 
ιδιοκτήτες (Δ. Δελφών και ιδιώτες) να αναλάβουν το κόστος των απαραίτητων μελετών ύψους 400.000 
ευρώ - προεκτίμηση αμοιβής - ή όσο τελικά προκύψει μετά την έκπτωση που θα δοθεί, δεδομένου ότι ο 
Δ. Πειραιά θα αναλάβει τη διαδικασία δημοπράτησης των μελετών. 

Η πρόταση αξιοποίησης του Δημάρχου Πειραιά θα αξιοποιήσει το ακίνητο το οποίο χρίζει 
ανακαίνισης ώστε να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες για να 
πληροί τις απαιτήσεις των νέων κανονισμών. 

Δεδομένου ότι το κτίριο είναι πολύ παλιό, έχει εκτεταμένες φθορές οι οποίες επιδεινώνονται με 
το χρόνο και δεν έχουν γίνει επισκευές συντήρησης εδώ και πολλά χρόνια, το κόστος του έργου 
προεκτιμείται ότι θα ανέλθει περίπου στο ύψος των 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
Το κτίριο χρίζει άμεσης και σημαντικής επισκευής, ώστε να μην απαξιώνεται και να προσφέρει 

στο κληροδότημα το μέγιστο δυνατό όφελος εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του και την 
εκπλήρωση του σκοπού του. 

 
Για αυτό κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση του καθώς:  
1) το κόστος των εργασιών που θα γίνουν στο ακίνητο είναι πολύ μεγάλο και σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί ούτε το Κληροδότημα ούτε ο Δήμος να καλύψει τα υπέρογκα έξοδα που απαιτούνται, 
2) εάν δεν γίνουν εργασίες επισκευής – ανακαίνισης, η εκμετάλλευση του ακινήτου είναι 

ανέφικτη δεδομένης της κακής κατάστασης και της παλαιότητας του, ενώ τα έσοδα του ιδρύματος θα 
μειώνονται συνεχώς σε βάθος χρόνου, 

3) το ακίνητο απαξιώνεται χρόνο με το χρόνο ενώ η αξιοποίηση του θα το κάνει πλήρως 
λειτουργικό, σύγχρονο και θα αναβαθμιστεί η περιοχή στην οποία βρίσκεται,  

4) θα παραλάβουμε ένα σύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο, λειτουργικό και αναβαθμισμένο 
ακίνητο το οποίο θα πληροί τις σύγχρονες βιοκλιματικές και ενεργειακές ανάγκες, αυξάνοντας το χρόνο 
ζωής του,  με υψηλή υπεραξία, διασφαλίζοντας την εκπλήρωση της βούλησης του διαθέτη τις επόμενες 
δεκαετίες προς όφελος των συμπολιτών μας, 

5) τα ποσά που προκύπτουν από το προσφερόμενο μίσθωμα ανά έτος, καλύπτουν τις ετήσιες 
οικονομικές υποχρεώσεις του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Μάμα, 
κρίνονται επαρκή και συμφέρουν το Κληροδότημα,  

6) από την πρώτη στιγμή το κληροδότημα θα έχει περισσότερα έσοδα παρά το γεγονός ότι για 
ένα χρονικό διάστημα θα συμψηφίζεται με τα μισθώματα το κόστος της οικονομοτεχνικής μελέτης,  

7) υπάρχει έγγραφη συναίνεση των συνιδιοκτητών, σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 4 σχετικό. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
 

Το Κληροδότημα Νικολάου Αντ. Μάμα έχει στην ιδιοκτησία του το 75 % του ακινήτου, ενώ το 25 
% ανήκει σε ιδιώτες. 
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ΕΞΟΔΑ 
Τα ετήσια έξοδα του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντ. Μάμα ανέρχονται στο ποσό των 29.090,50 

€, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, ήτοι (29.090,50:12 μήνες=2.424,21 €/μήνα). 
Το κόστος της μελέτης επισκευής ανέρχεται σε 400.000 €, σύμφωνα με την προεκτίμηση της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά. Το κόστος της μελέτης - όπως αυτό θα διαμορφωθεί 
μετά τη δημοπράτηση της μελέτης από το Δήμου Πειραιά και τυχόν έκπτωση που δοθεί - το 
αναλαμβάνουν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.  

Η αποπληρωμή του θα γίνει σε 40 έτη, αρχής συμπίπτουσας με την έναρξη του μισθώματος, ήτοι 
μετά το πέρας της επισκευής του κτιρίου, με μέγιστο χρόνο έναρξης την  πενταετία, ήτοι: 

400.000 €:40 έτη=10.000 €/έτος  
 

ΕΣΟΔΑ 
 Τα σημερινά ετήσια έσοδα του Κληροδοτήματος Νικολάου Αντ. Μάμα   από μισθώματα 

ανέρχεται στο ποσό των 16.042,76 € (75 %) ενώ οι λοιποί συνιδιοκτήτες έχουν ετήσια έσοδα 5.347,59 € 
(445,63 €/μήνα) 
Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων μισθίων ανέρχεται στο ποσό των 21.390,35 €. 

Τα έσοδα από την μίσθωση του όλου κτιρίου από το Δήμου Πειραιά για 49 έτη διαμορφώνονται 
ως εξής: 
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έτος μίσθωμα Δ.Δελφών Ιδιώτες

1 34.440

2 34.440

3 34.440

4 34.440

5 34.440

6 78.000

7 80.340

8 82.750

9 85.233

10 87.790

11 90.423

12 93.136

13 95.930

14 98.808

15 101.772

16 104.825

17 107.970

18 111.209

19 114.546

20 117.982

21 121.521

22 125.167

23 128.922

24 132.790

25 136.773

26 140.877

27 145.103

28 149.456

29 153.940

30 158.558

31 163.315

32 168.214

33 173.261

34 178.458

35 183.812

36 189.326

37 195.006

38 200.856

39 206.882

40 213.089

41 219.481

42 226.066

43 232.848

44 239.833

45 247.028

46 254.439

47 262.072

48 269.934

49 278.032

7.117.976 5.338.482 1.779.494
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Για τα πρώτα 5 έτη (μέγιστος χρόνος επισκευής του κτιρίου) το ποσό του μισθίου παραμένει 
σταθερό και προσδιορίζεται, κατ’ ελάχιστον, ως εξής: 

2.425 €+445 €=2.870 € / μήνα ή 34.440 €/έτος 
Το οποίο καλύπτει τις δύο βασικές παραδοχές, ήτοι την λειτουργία του Κληροδοτήματος  και την 

εκπλήρωση της βούλησης του διαθέτη. 
Για τα υπόλοιπα έτη, δηλαδή από το 6ο έως και τη λήξη της μίσθωσης: μίσθωμα 6.500 € και  

αύξηση κατά 3% ανά έτος, ήτοι: 
Το συνολικό ποσό που θα εισπραχθεί από το Δήμο Πειραιά με όλο το χρονικό διάστημα της 

μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των 7.117.976 €, από τα οποία το κληροδότημα Μάμα θα εισπράξει 
5.338.482 € και οι ιδιώτες 1.779.494 €. 

Από τα ετήσια ποσά που προκύπτουν φαίνεται ότι, ο συμψηφισμός των εργασιών επισκευής-
ανακαίνισης ύψους  2.500.000 € που θα γίνουν, με τα μισθώματα που θα εισπραχθούν, θα ολοκληρωθεί 
τον 9ο μήνα του 27ου έτους. 

 
Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω 

Αποφασίζουμε 
Αποδεχόμαστε το αίτημα του Δημάρχου Πειραιά κ. Ι.Μώραλη για την επισκευή-ανακαίνιση 

ολόκληρου του κτιρίου συνολικού κόστους 2,5 εκ. ευρώ , όπως αυτή έχει επισυναφθεί στην εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. 

Η παραπάνω μίσθωση – αξιοποίηση του συγκεκριμένου ακινήτου κρίνεται συμφέρουσα για το 
Κληροδότημα Νικολάου Αντ. Μάμα καθώς: 

1. τα ποσά που προκύπτουν ανά έτος καλύπτουν τις ετήσιες οικονομικές υποχρεώσεις του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα Νικολάου Αντ. Μάμα από το πρώτο έτος, κρίνονται 
επαρκή και συμφέρουν το Κληροδότημα, 

2. τα έσοδα του μέχρι σήμερα είναι μικρότερα των εξόδων του (20.562,63 < 29.090,50 €), γεγονός 
που σημαίνει ότι γίνεται ανάλωση των αποθεματικών του ιδρύματος και οδηγούμαστε σε οικονομικό 
αδιέξοδο. 

3. ο συμψηφισμός των εργασιών με μισθώματα θα ολοκληρωθεί τον 9ο μήνα του 27ου έτους. 
4. το κόστος των εργασιών που θα γίνουν στο ακίνητο είναι πολύ μεγάλο και σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί ούτε ο Δήμου Δελφών, ούτε οι ιδιώτες να αναλάβουν να καλύψουν. 
5. εάν δεν γίνουν εργασίες επισκευής – ανακαίνισης και προσαρμογής του στις σύγχρονες 

ανάγκες της εποχής (πυρασφάλεια-προσβασιμότητα ΑΜΕΑ-ενεργειακή αναβάθμιση κ.λ.π.) η αξιοποίηση 
του ακινήτου είναι ανέφικτη δεδομένης της πολύ κακής κατάστασης του. 

6. το ακίνητο απαξιώνεται χρόνο με το χρόνο, ενώ σύντομα θα οδηγηθούμε σε καταστάσεις μη 
αναστρέψιμες ή ασύμφορες επισκευής. 

7. θα έχουμε άμεσα έσοδα από την πρώτη στιγμή, ενώ μετά το 5ο έτος θα εισπράττει το 
Κληροδότημα  σημαντικά έσοδα. (Σήμερα εισπράττει το Κληροδότημα 1.283,65€ / μήνα, ενώ το 6ο έτος 
θα εισπράξει το μήνα 4.875,00 €  και το 49ο έτος θα εισπράξει 17.377 € /μήνα ) 

9. σε σύντομο χρονικό διάστημα (περίπου πέντε έτη) θα παραλάβουμε ένα σύγχρονο, πλήρως 
ανακαινισμένο, λειτουργικό και αναβαθμισμένο ακίνητο το οποίο θα πληροί τις σύγχρονες βιοκλιματικές 
και ενεργειακές ανάγκες, αυξάνοντας το χρόνο ζωής του,  με υψηλή υπεραξία, διασφαλίζοντας την 
εκπλήρωση της βούλησης του διαθέτη τις επόμενες δεκαετίες προς όφελος των συμπολιτών μας. 
…………………………………………………………………………… 
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3. 
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π.  
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Α) 
ΣΧΕΤ:   α) Οι διατάξεις της παρ. 1 περ. κ΄ εδ. ι άρθρου 3 Ν. 4623/2019. 
             β)  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019. 
 
        Σας αναφέρουμε ότι η κ. Παπούλια Ευλογέτα του Αθανασίου  με την από 6-3-2023 ταυτάριθμη 
αίτηση της, ζήτησε την διαγραφή του Τ.Α.Π. έτους 2021 που χρεώθηκε για οικόπεδο  έκτασης 862,07  τ.μ. 
που βρίσκεται επί της οδού  Αλάλητου -7 επειδή το οικόπεδο αυτό  έχει ξαναχρεωθεί με την σωστή 
έκτασή του των 679,54 τ.μ.  
        Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι κατά την εκκαθάριση των υποβληθέντων 
στον Δήμο δηλώσεων των σωστών τ.μ. των ακινήτων για την καταβολή των ΔΤ και του ΤΑΠ, λόγω λάθους 
εκ παραδρομής και υποβολής δύο ξεχωριστών αιτήσεων, από το συνολικό αρχικό οικόπεδο των 
1.163,215 τ.μ. Ιδιοκτησίας της ανωτέρω , αφού αφαιρεθεί έκταση  301,18 τ.μ. που είναι η αναλογία της 
συνολικής δομημένης επιφάνειας στο αρχικό οικόπεδο, απομένει υπόλοιπο οικόπεδο 862,07 τ.μ. για τα 
οποία χρεώθηκε Τ.Α.Π. από 1/1/2021 έως 31/12/2021 με Α/Α Βεβαίωσης 57/20-1-2023 το συνολικό ποσό 
των 21,50 € (10,75 Χ 2 δόσεις). Πλήν όμως, από την υπόλοιπη έκταση των 862,07 τ.μ. του οικοπέδου, δεν 
είχε αφαιρεθεί έκταση 182,53 τ.μ. η οποία ρυμοτομείται και απαλλάσσεται του ΤΑΠ , με αποτέλεσμα το 
υπόλοιπο οικόπεδο για το οποίο έπρεπε να χρεωθεί ΤΑΠ ανερχόταν σε 862,07 τ.μ. – 182,53 τ.μ. = 679,54 
τ.μ.  
        Επειδή η ενδιαφερομένη είχε υποβάλλει δύο διαφορετικές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο, μία με το 
Ε9 στο οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένη η ρυμοτομούμενη  έκταση  των 182,53 τ.μ. και η άλλη αίτηση 
μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας στους οποίους αναγράφεται η έκταση των 182,53 τ.μ. . δεν έγινε 
αντιληπτό ότι επρόκειτο για το ίδιο ακίνητο με αποτέλεσμα να χρεωθεί Τ.Α.Π. για το έτος 2021 δύο φορές 
. Μία φορά με έκταση 862,07 τ.μ. (μαζί με το τμήμα που ρυμοτομείται) και δεύτερη φορά με έκταση 
679,54 τ.μ. (χωρίς το τμήμα που ρυμοτομείται) που είναι και η σωστή υπόλοιπη επιφάνεια του 
οικοπέδου για την οποία οφείλει το Τ.Α.Π. 
 
        Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφεί το συνολικό ποσό Τ.Α.Π. των 21,50 € (10,75 Χ 2 
δόσεις) που χρεώθηκε εσφαλμένα για το οικόπεδο έκτασης 862,07 τ.μ., καθότι για το οικόπεδο αυτό έχει 
χρεωθεί ξανά για το έτος 2021 με την σωστή υπόλοιπη έκταση του ,των 679,54 τ.μ. 
Ποσό διαγραφής :  21,50 € . 
        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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Β) 
 
ΣΧΕΤ:   α) Οι διατάξεις της παρ. 1 περ. κ΄ εδ. ι άρθρου 3 Ν. 4623/2019. 
             β)  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019. 
 
        
       Σας αναφέρουμε ότι η κ. Καϊλοθανάση Αγγελική του Γεωργίου με την αριθμ. πρωτ. 20583/23-9-2022 
αίτησή της, ζήτησε την διαγραφή του Τ.Α.Π. έτους 2020-2021 συνολικού ποσού 50,65 € ( 22,21 + 11,11 + 
6,23 +  11,10 ) που χρεώθηκε για ακίνητα έκτασης (95 τ.μ. – 127,5 τ.μ ) επειδή τα ακίνητα αυτά δεν 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του, που εκ παραδρομής είχαν δηλωθεί με τις αιτήσεις: 18615/16-08-2017, 
23722/21-11-2018, 30651/21/12/2017, 23724/21-11-2018. 
       Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω χρεώθηκε  εκ παραδρομής με 
Αριθμ.  Βεβαίωσης 908,921/26-8-2022  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 22,21 € για ένα ακίνητο έκτασης 95 
τ.μ.,  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 22,21 € για ένα ακίνητο έκτασης 95 τ.μ, Τ.Α.Π.  έτους 2021 το ποσό 6,23 
€ για ένα ακίνητο έκτασης 127,5τ.μ που βρίσκεται  στην 28ης Οκτωβρίου 63Α στην Δ.Ε. Ιτέας, σύμφωνα 
με την αποδοχή κληρονομιάς που μας προσκόμισε. 
       Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφή από την κ. Καϊλοθανάση Αγγελική του Γεωργίου το  
χρεωθέν ποσό του ΤΑΠ έτους 2020-2021 ποσού   50,65 €. 
Ποσό διαγραφής :  50,65 €  από Καϊλοθανάση Αγγελική 
       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. 
 
 
Γ) 
ΣΧΕΤ:   α) Οι διατάξεις της παρ. 1 περ. κ΄ εδ. ι άρθρου 3 Ν. 4623/2019. 
             β)  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019. 
 
       Σας αναφέρουμε ότι ο κ. Μπούτσικας Γεώργιος - Αλέξιος του Πέτρου με την αριθμ. πρωτ. 20585/23-
9-2022 αίτηση του, ζήτησε την διαγραφή του Τ.Α.Π. έτους 2020-2021 συνολικού ποσού 21,70 € ( 5,44 + 
5,41 + 5,41 +  5,44 ) που χρεώθηκε για ακίνητα έκτασης (152,5 τ.μ. – 175,7 τ.μ ) επειδή τα ακίνητα αυτά 
δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του, όπως εκ παραδρομής είχαν δηλωθεί με τις αιτήσεις:18619/16-08-
2017, 23996/23-11-2018, 23808/18-11-2019. 
       Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω χρεώθηκε  εκ παραδρομής με 
Αριθμ.  Βεβαίωσης 908,924,921/26-8-2022  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 5,44 € για ένα ακίνητο έκτασης 
152,5 τ.μ.,  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 5,41 € για ένα ακίνητο έκτασης 175,7 τ.μ, Τ.Α.Π.  έτους 2021 το 
ποσό 5,41 € για ένα ακίνητο έκτασης 175,7 τ.μ, Τ.Α.Π.  έτους 2021 το ποσό 5,44 € για ένα ακίνητο έκτασης 
152,5 τ.μ που βρίσκεται  στην 28ης Οκτωβρίου 63 στην Δ.Ε. Ιτέας, σύμφωνα με την αποδοχή κληρονομιάς 
που μας προσκόμισε. 
       Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφή από τον κ. Μπούτσικα Γεώργιο - Αλέξιο του Πέτρου το  
χρεωθέν ποσό του ΤΑΠ έτους 2020-2021 ποσού   21,70 €. 
Ποσό διαγραφής :  21,70 €  από Μπούτσικα Γεώργιο - Αλέξιο 
       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.   
 
 
Δ) 
 
ΣΧΕΤ:   α) Οι διατάξεις της παρ. 1 περ. κ΄ εδ. ι άρθρου 3 Ν. 4623/2019. 
             β)  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019. 
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       Σας αναφέρουμε ότι ο κ. Μπούτσικας Αθανάσιος του Πέτρου με την αριθμ. πρωτ. 20585/23-9-2022 
αίτηση του, ζήτησε την διαγραφή του Τ.Α.Π. έτους 2020-2021 συνολικού ποσού 10,38 € ( 2,01 + 2,01 + 
3,18 +  3,18 ) που χρεώθηκε για ακίνητα έκτασης (152,5 τ.μ. – 175,7 τ.μ ) επειδή τα ακίνητα αυτά δεν 
ανήκουν στην ιδιοκτησία του, όπως εκ παραδρομής είχαν δηλωθεί με τις αιτήσεις:18619/16-08-2017, 
23996/23-11-2018, 23808/18-11-2019. 
       Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι ο ανωτέρω χρεώθηκε  εκ παραδρομής με 
Αριθμ.  Βεβαίωσης 908,924,921/26-8-2022  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 2,01 € για ένα ακίνητο έκτασης 
152,5 τ.μ.,  Τ.Α.Π.  έτους 2020 το ποσό 3,18 € για ένα ακίνητο έκτασης 175,7 τ.μ, Τ.Α.Π.  έτους 2021 το 
ποσό 3,18 € για ένα ακίνητο έκτασης 175,7 τ.μ, Τ.Α.Π.  έτους 2021 το ποσό 2,01 € για ένα ακίνητο έκτασης 
152,5 τ.μ που βρίσκεται  στην 28ης Οκτωβρίου 63 στην Δ.Ε. Ιτέας, σύμφωνα με την αποδοχή κληρονομιάς 
που μας προσκόμισε. 
       Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφή από τον κ. Μπούτσικα Αθανάσιο του Πέτρου το  
χρεωθέν ποσό του ΤΑΠ έτους 2020-2021 ποσού   10,38 €. 
Ποσό διαγραφής :  10,38€  από Μπούτσικα Αθανάσιο 
       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.   
 
Ε) 
 

ΣΧΕΤ:   α) Οι διατάξεις της παρ. 1 περ. κ΄ εδ. ι άρθρου 3 Ν. 4623/2019. 

             β)  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019. 

 

        Σας αναφέρουμε ότι ο κ. Γιακουντής Γεώργιος του Σπυρίδωνα  με την από 9-3-2023 ταυτάριθμη 

αίτηση του, ζήτησε την διαγραφή οφειλών από το Τ.Α.Π. ετών 2020 και  2021 που χρεώθηκε για οικόπεδο  

έκτασης 685,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού  Παπαφλέσσα στην Άμφισσα επειδή το οικόπεδο αυτό  

δεν είναι ιδιοκτησία του αλλά ιδιοκτησία του κ. Γιακουντή Γεωργίου του  Αντωνίου. 

        Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι κατά την εκκαθάριση των υποβληθέντων 

στον Δήμο δηλώσεων των σωστών τ.μ. των ακινήτων για την καταβολή των ΔΤ και του ΤΑΠ το οικόπεδο 

έκτασης 685,00 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Παπαφλέσσα στην Κοινότητα Άμφισσας , λόγω λάθους 

εκ παραδρομής, χρεώθηκε με Α/Α βεβαίωσης 57/20-1-2023 Τ.Α.Π. ετών 2020 και 2021 στον κ. Γιακουντή 

Γεώργιο του Σπυρίδωνα με το συνολικό ποσό των 9,60 € ( 2 δόσεις Χ 4,80 €), ενώ το ίδιο οικόπεδο 

έκτασης 685,00 τ.μ. στην οδό Παπαφλέσσα στην Άμφισσα είναι δηλωμένο από τον πραγματικό ιδιοκτήτη 

του κ. Γιακουντή Γεώργιο του Αντωνίου και της Κωνσταντίνας, το οποίο έχει χρεωθεί ΤΑΠ ετών 2020 και 

2021 με Α/Α βεβαίωσης  352/13-4-2022 και 57/20-1-2023 αντιστοίχως, το οποίο έχει εξοφλήσει.  

        Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να διαγραφούν  από τον κ. Γιακουντή Γεώργιο του Σπυρίδωνα οι 

οφειλές από το Τ.Α.Π. ετών 2020 και 2021 συνολικού ποσού 9,60 € (2 δόσεις Χ 4,80 €)  που χρεώθηκε 

εσφαλμένα για το οικόπεδο έκτασης 685,00 τ.μ., διότι οι οφειλές του Τ.Α.Π. για το οικόπεδο αυτό των 

ετών 2020 και 2021 έχουν χρεωθεί και εξοφληθεί από τον πραγματικό ιδιοκτήτη του οικοπέδου κ. 

Γεώργιο Γιακουντή του Αντωνίου και της Κωνσταντίνας. 

Ποσό διαγραφής :  9,60 € (από τον κ. Γιακουντή Γεώργιο του Σπυρίδωνα). 

        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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4. 

Τροποποίηση (1η)  ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού). 
  



[13] 

 

5. 
Λήψη απόφασης για κατάπτωση υπέρ του Δήμου Δελφών της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
της εταιρείας ΓΕΩΤΕΡ  ΑΤΕ, αναδόχου του έργου  «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετ.: α) Οι διατάξεις του άρ.159 παρ.7,10 και του άρ. 152 παρ. 8 του Ν4412/2016, όπως ίσχυε κατά την 

ανάθεση του έργου, 

β) Η υπ’ αρ. πρωτ. 24645/30-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004109584 2018-12-03) Σύμβαση κατασκευής του 

έργου του θέματος, 

γ) Το από  16-09-2021 πρωτόκολλο Προσωρινής/Οριστικής Παραλαβής του έργου του θέματος, στο 

οποίο διαπιστώθηκαν  ελαττωματικές και ουσιώδεις εργασίες, κατά τις διατάξεις του άρ. 170, παρ.4 

τελευταίο εδάφιο, 

δ) Το από 16-06-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του 

έργου του θέματος, 

ε) Το άρθρο 72 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 

τεύχος Α'). 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις των άρ.159 παρ.7,10 και του άρ. 152 παρ. 8 του Ν4412/2016, όπως ίσχυαν κατά την 
ανάθεση του έργου, 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 24645/30-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18SYMV004109584 2018-12-03) Σύμβαση κατασκευής του 
έργου του θέματος με την οποία προβλέπονταν, μεταξύ άλλων εργασιών, η τοποθέτηση νέων 
φωτιστικών στους ιστούς του βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ιτέας, 

3. Την υπ’ αρ. 347/2021 (ΑΔΑ: ΨΕΣ4Ω9Θ-ΚΧ6) Απόφαση ΟΕ του Δ. Δελφών, με την οποία αναβλήθηκε η 
έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής Παραλαβής του έργου μέχρι την επιδιόρθωση 
προβλήματος με τα φωτιστικά σώματα, η οποία επιδόθηκε στον ανάδοχο με δικαστικό επιμελητή, με το 
17417/17-09-2021 έγγραφό μας, κατά του οποίου δεν ασκήθηκε ένσταση. Πιο συγκεκριμένα, κατά την 
παραλαβή του έργου, από την επιτροπή παραλαβής, διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα φωτιστικά που 
τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο της εργολαβίας του θέματος, είτε δεν λειτουργούσαν, είτε άναβαν και μετά 
από λίγη ώρα έσβηναν, 

4. Την υπ’αρ.πρωτ. 19479/132-10-2021 Ειδική διαταγή αποκατάστασης βλαβών, η οποία επιδόθηκε με 
δικαστικό επιμελητή στον ανάδοχο, κατά της οποίας υποβλήθηκε η από 22-10-2021 ένσταση της 
εταιρείας «ΓΕΩΤΕΡ ΑΤΕ» (αρ. πρωτ. Δ. Δελφών 20342/25-10-2021) 

5. Την υπ’ αρ. 416/2021 (ΑΔΑ: 9ΞΘΔΩ9Θ-ΝΡΛ) Απόφαση της ΟΕ Δ.Δελφών, περί εξέτασης ένστασης η οποία 
επιδόθηκε με δικαστικό επιμελητή και χορηγήθηκε εκ νέου ειδική εντολή στον ανάδοχο, με το 21126/05-
11-2021 έγγραφό μας, κατά του οποίου δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο, 

6. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν συμμορφώθηκε με την υπό στοιχείο ‘5’ ειδική εντολή αποκατάστασης 
ελαττωματικών φωτιστικών, 

7. Το γεγονός ότι η αποκατάσταση των ελαττωματικών φωτιστικών του έργου του θέματος, έγινε με 
δαπάνες και μέριμνα του Δήμου Δελφών, κατά τις διατάξεις του άρ. 157, §2 του Ν4412/2016 όπως ίσχυε 
κατά την ανάθεση του έργου, 

8. Το από 16-06-2022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, το 
οποίο υπεγράφη με επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, χωρίς ωστόσο να ασκηθεί ένσταση κατ’ αυτού 
σύμφωνα και με το υπ’αρ.πρωτ. 116169/13-07-2022 έγγραφο της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ, 

9. Την υπ’ αρ. 344/2022 (ΑΔΑ: ΩΖΜΡΩ9Θ-92Ψ) Απόφαση ΟΕ του Δ. Δελφών, με την οποία εγκρίθηκε το 
συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου, 

10. Την 3η-Αρνητική Τελική πιστοποίηση ποσού 3.083,58 € (με Φ.Π.Α.), η οποία συντάχθηκε από την 
υπηρεσία μας κατά τις διατάξεις του άρ.152, §8 του Ν4412/2016 όπως ίσχυε κατά την ανάθεση του 
έργου και αφορά την οικονομική απαίτηση του Δήμου εκ μέρους του αναδόχου, για τις δαπάνες 
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αποκατάστασης των ελαττωματικών φωτιστικών, η οποία επιδόθηκε στις 16-12-2022 με δικαστικό 
επιμελητή στον ανάδοχο, με το υπ’αρ.πρωτ. 27476/13-12-2022 έγγραφό μας και κατά της οποίας δεν 
ασκήθηκε ένσταση, 

11. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 152, §8 του Ν4412/2016 όπως ίσχυε κατά την ανάθεση 
του έργου, η εξόφληση της 3ης – Αρνητικής Τελικής πιστοποίησης όφειλε να γίνει εντός ενός (1) μήνα από 
την κοινοποίησή της, ήτοι έως και τις 15-01-2023, 

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ. 1284/27-01-2023 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δ.Δελφών, έως και τις 27-01-2023, δεν είχε κατατεθεί σε κανένα από τους λογαριασμούς του 
Δήμου Δελφών εκ μέρους του αναδόχου το ποσό των 3.083,58 € που αφορά την εξόφληση της 3ης – 
Αρνητικής Τελικής πιστοποίησης, 

13. Το γεγονός ότι για την καλή εκτέλεση του έργου: ‘ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ’ κατατέθηκε η υπ’ αρ. e-32832/16-11-2018 εγγυητική επιστολή του ΤΜΕΔΕ, ποσού 
€745,96, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Δελφών της αρ. e-32832/16-11-2018 εγγυητικής επιστολής του ΤΜΕΔΕ 
καλής εκτέλεσης του Αναδόχου ΓΕΩΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΒΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
– ΚΤΗΜΑΤΚΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την υπογραφή 
συμφωνητικού του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΤΕΑΣ», ποσού 
745,96 €.  

2. Την κατάθεση του ποσού κατάπτωσης στον αριθμ. ΙΒΑΝ «GR7701103120000031254020261» 
λογαριασμό του Δήμου Δελφών στην Εθνική Τράπεζα 
 

και παρακαλούμε η ληφθείσα Απόφαση να αποσταλεί και στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δ.Δελφών. 

……………………………………………. 
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6. 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Βελτίωση παιδικών χαρών Τ.Κ. 
Αγίας  Ευθυμίας και Τ.Κ. Σερνικακίου», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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7. 
Έγκριση 3ου – ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) του έργου: ‘ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 
ΕΠΟΧΕΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ’.  
(Εισηγήτρια: κ.Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΖΑΖΑΝΙΑ» 

Α.Μ.: 22/2017 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

Ε.Παπαλεξανδρή 33 
33 200 ΙΤΕΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 138.849,51 € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 46,00 % 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

 
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 
 Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού από την περιοχή 4 εποχές 
εως την περιοχή Ζαζανια πλάτους περίπου 4μ και μήκους περίπου 3500μ. 
 

Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: 
1. Η υπ’ αρ. πρωτ. 18267/13.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΗΤΡ465ΧΘ7-ΧΘ9) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
περί Ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας από περιοχή 4 Εποχές Άμφισσας έως 
περιοχή Ζαζάνια» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», 
2. Η υπ’αρ. πρωτ. 829/18-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, 
περί μεταφοράς του έργου του θέματος, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» υπό την προϋπόθεση ότι συναινεί ο Δικαιούχος του εν λόγω έργου, 
3. Η υπ’αρ. 186/07-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΡΕΩ9Θ-ΩΤΨ) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών, περί μεταφοράς του 
έργου του θέματος, από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 
4. Η δημοπρασία της 11ης-06-2019 με τους όρους που καθορίστηκαν με την 136/06-05-2019 
(ΑΔΑ:ΩΣ20Ω9Θ-53Σ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 
5. Η 162/2-7-2019 ΑΔΑ:6ΜΠΛΩ9Θ-1ΑΖ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, περί 
έγκρισης του 1ου πρακτικού της Δημοπρασίας, 
6. Η 219/30-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΚΤ0Ω9Θ-ΟΥ1) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, 
περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της Δημοπρασίας και κατακύρωσης του αποτελέσματος αυτής στην 
τεχνική εταιρεία ΜΠΑΡΤΣΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ  με έκπτωση 46,00%. 
7. Η υπ’αρ.πρωτ. 4139/04-03-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Π0Ω9Θ-2ΙΦ) Σύμβαση κατασκευής του έργου του 
θέματος, 
8. Η υπ’αρ. 139/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΒΗΩ9Θ-ΘΧ8) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών 1ης παράτασης προθεσμίας 
του έργου για ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (75) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 
16-08-2020,  
9. Η υπ’αρ. 263/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΦ6Ω9Θ-1Λ9) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών 2ης παράτασης προθεσμίας 
του έργου για ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 16-10-2020,  
10. Η υπ’αρ.πρωτ. 18128/14-09-2020 (ΑΔΑ: 6Β8ΙΩ9Θ-ΔΟ6) Απόφαση διακοπής εργασιών, 
11. Το υπ’αρ.πρωτ. 21911/23-10-2020 έγγραφό μας προς τον ανάδοχο περί άρσης της διακοπής 
εργασιών και άμεσης επανέναρξης του έργου,  
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12. Η υπ’αρ. 358/2020 (ΑΔΑ: 622ΖΩ9Θ-ΖΡ1) Απόφαση της Ο.Ε. Δ.Δελφών 3ης παράτασης προθεσμίας 
του έργου για ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 16-12-2020,  
13. Η υπ’αρ. 474/2020 (ΑΔΑ: 6Ξ3ΙΩ9Θ-ΥΦΔ) Απόφαση της Ο.Ε. Δ.Δελφών 4ης παράτασης προθεσμίας 
του έργου για ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (135) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι 
έως τις 30-04-2021 (με καθαρό χρόνο παράτασης ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ από την επαναλειτουργία του 
παρασκευαστηρίου ασφάλτου στις αρχές Απριλίου 2021), 
14. Η υπ’αρ. 474/2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΨΩ9Θ-ΠΜΕ) Απόφαση της Ο.Ε. Δ.Δελφών 5ης παράτασης 
προθεσμίας του έργου για ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως 
τις 30-05-2021 (με καθαρό χρόνο παράτασης ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ από την επαναλειτουργία του 
παρασκευαστηρίου ασφάλτου στις αρχές Απριλίου 2021) 
15. Η υπ’αρ. 474/2020 (ΑΔΑ: ΩΘΙ5Ω9Θ-ΗΕΙ) Απόφαση της Ο.Ε. Δ.Δελφών 6ης παράτασης προθεσμίας 
του έργου για ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΗΜΕΡΕΣ από τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας, ήτοι έως τις 30-06-2021, 
16.  Η από 03-11-2021 εγκεκριμένη Τελική Επιμέτρηση του έργου του θέματος, που διαβιβάστηκε με 
το υπ’αρ.πρωτ. 21063/04-11-2021 έγγραφο της υπηρεσίας μας, 
17. Η υπ’αρ. 164/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΑΓΩ9Θ-8ΗΖ) Απόφαση ΟΕ έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου, 
18. Η υπ’αρ. 440/2021 (ΑΔΑ: ΨΚ8ΩΩ9Θ-5ΩΔ) Απόφαση ΟΕ έγκρισης 2ου - Τακτοποιητικού ΑΠΕ του 
έργου, 
19. Η από 22-11-2022 (α.π. Δ.Δελφών 25998/24-11-2022) αίτηση του αναδόχου περί υποβολής 
πίνακα αναθεωρήσεων του έργου, 
20. Ο 1ος πίνακας αναθεωρήσεων του έργου, που συνέταξε η ΔΤΥ την 01-03-2023, 
21. Τον 3ο ΑΠΕ που συνέταξε η ΔΤΥ και συνοδεύει την παρούσα, σύμφωνα με τον οποίο ισχύουν 
τα εξής: 
Ο παρών 3ος - 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: 
- Με τον παρόντα 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 να συμπεριλάβει την δαπάνη αναθεώρησης τιμών. Ειδικότερα, 
στην αρχική σύμβαση δεν προβλεπόταν δαπάνη για αναθεωρήσεις. Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 
5983/20.12.2021 καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για τα τρίμηνα Α, Β, Γ΄2021. Το ποσό που 
προκύπτει από τον πίνακα αναθεωρήσεων του έργου είναι 2.801,93€ + 672,46€ (ΦΠΑ 24%) = 
3.474,40€, που αυξάνει ισόποσα το συμβατικό αντικείμενο του έργου. 
- Με τον παρόντα 3ο ΑΠΕ, 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. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Ο 3ος ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) κλείνει στο ποσό των 175.647,78€, αυξημένος κατά 3.474,40€ σε 
σχέση με την αρχική σύμβαση. 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 3ου – ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) διαμορφώνεται ως εξής: 
Αξία εργασιών (με ΓΕ & ΕΟ):  138.849,51€ 
Απρόβλεπτα:                                      0,00 € 
Aπολογιστικά:                                    0,00 € 
Άθροισμα:                               138.849,51 € 
Αναθεωρήσεις Τιμών:                 2.801,93 € 
Σύνολο 1:                                  141.651,44 € 
ΦΠΑ 24%:                                    33.996,34 € 
Γενικό Σύνολο:                          175.647,78 € 
  
 Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 3ο ΑΠΕ (Αναθεωρήσεων) 
του έργου του θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
 
                                                                             ______________ 
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8. 
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς 
Μαριολάτας», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0016024045.  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 72 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 
12/19.01.2023 τεύχος Α'). 
 

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» 
Α.Μ.: 47/2021 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΒΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. 
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Θ. ΝΟΒΑ 5, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, Τ.Κ. 30300  

(email:  domika.pasisis@gmail.com) 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 13.732,26 € (χωρίς ΦΠΑ) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00 % 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

1. Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 - 
2020) με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης - Ε.Γ.Τ.Α.Α, K.A. 
22017ΣΕ08210000 

2. ΑΠΕ οριζόντιες δράσεις του Δ.Δελφών 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της παιδικής χαράς Μαριολάτας. 
 
Στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα: 
1. 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. 

2. Την υπ’ αρ.πρωτ. 10562/31-05-2022 (ΑΔΑ: 6Α08Ω9Θ-ΘΧΖ) Απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών περί 
ορισμού υπαλλήλων για την αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 
την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης έργων.  

3. Τη μελέτη με αριθμ. 47/2021 και τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ» που θεωρήθηκε 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 31.12.2021 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την 
συνοδεύουν και τη με αριθμ. 11216/06-06-2022 (ΑΔΑ : Ψ5Ξ3Ω9Θ-ΥΑ2) εγκριτική της απόφαση.  

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 1971/29-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ4ΧΔ7ΛΗ-ΚΔΧ) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση παιδικής χαράς Μαριολάτας» 
στο Μέτρο 19 του Π.Α.Α. 2014-2020.  

5. Την 6/45/2022 (ΑΔΑ: 9ΟΤΧΩ9Θ-5Κ7) απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Δελφών με την οποία εντάχθηκε στο 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Δελφών. 

6. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2017ΣΕ08210000.-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0016024045, η 
οποία εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 41498/07-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΥΗ46ΜΤΛΡ-ΝΗ0) απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 

7.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 11216/2022 (ΑΔΑ: Ψ5Ξ3Ω9Θ-ΥΑ2) Απόφαση έγκρισης μελέτης και τρόπου 
υλοποίησης διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απευθείας ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρ. 118 
του Ν4412/2016.  
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8. Τη με αριθμ. πρωτ. 27750/15.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011815849 2022-12-15) πρόσκληση του 
οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» για συμμετοχή σε διαδικασία με 
απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016.  

9. Το άρ. 2 παρ.2 «Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη» του Ν4412/2016 στο οποίο καθορίζονται ο 
«Κύριος του Έργου» ή «Εργοδότης» της σύμβασης (Δήμος Δελφών), η Προϊσταμένη Αρχή της 
σύμβασης (Οικονομική Επιτροπή Δ. Δελφών, άρ. 72 του Ν3852/2010) και η Διευθύνουσα Υπηρεσία 
της σύμβασης (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ.Δελφών).  

10. Την υποβολή φακέλου προσφοράς για τον διαγωνισμό του έργου, που έλαβε αριθμ. Πρωτ. 
28109/20.12.2022, της «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε». 

11.  Το από 27.12.2022 πρακτικό των αρμοδίων υπαλλήλων που έχουν οριστεί για την αποσφράγιση 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης έργων περί του 
αποτελέσματος της διαδικασίας επιλογής και κατακύρωσης αποτελέσματος, με το οποίο εισηγείται 
την ανάθεση της σύμβασης στον προσφέροντα οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 1,00%. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ.: 28639/29-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΠΖ3Ω9Θ-ΔΔ0, ΑΔΑΜ: 22AWRD011921632 2022-12-
29) απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με την οποία έγινε η κατακύρωση της σύμβασης και η 
ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ»  Α.Μ. 47/2021 στον οικονομικό 
φορέα: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε έναντι συνολικού ποσού 13.732,26€ χωρίς Φ.Π.Α. 

13. Την από 28647/29-12-2022 κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης κατασκευής του έργου στον 
οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε» και ειδική πρόσκληση της παρ. 4 του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 για υπογραφή σύμβασης του έργου.  

14. Τις αποφάσεις με αρ. πρωτ. 10675 (22REQ011815761 2022-12-15, ΑΔΑ: Ψ76ΗΩ9Θ-36Ζ) και 
10676/31-05-2022 (ΑΔΑ:ΨΡΧΨΩ9Θ-ΡΥΘ), του Δημάρχου Δελφών με τις οποίες δόθηκε η έγκριση και 
η διάθεση πίστωσης του παραπάνω έργου με ποσό 15.284,64€ στον Κ.Α. 61-7332.001 και με ποσό 
1.915,36 € στον ΚΑ 15-7332.001, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2022. 

15.  Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη αρ. πρωτ. 27750/15.12.2022 
(ΑΔΑΜ: 22PROC011815849 2022-12-15) πρόσκληση του άρθρου 120 του ν. 4412/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας 
ανάθεση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν 4782/2021, 
για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ», Α.Μ. 47/2021.  

16. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 17.200,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μέση έκπτωση είναι 
1,00 % επί του συνόλου των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

17. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα. 
18. Τους όρους της αρ. πρωτ. 27750/15.12.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011815849 2022-12-15) πρόσκλησης 

του άρθρου 120 του ν. 4412/2016 του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου, των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου. 

19.  Την 272/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΜΞΩ9Θ-ΣΗ0) απόφαση του Δ.Σ του δικαιούχου Δ. Δελφών έγκρισης του 
προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2023 όπου στον Κ.Α. 61-7332.001 είναι γραμμένη πίστωση 
ποσού 15.284,64 €, η οποία προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑ Ε082/1 και στον Κ.Α. 15-
7332.001 είναι γραμμένη πίστωση ποσού 1.915,36 €, η οποία προέρχεται από Τακτικά Έσοδα του 
Δήμου Δελφών. 

20.  Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με αριθμό 590/03-01-
2023 (ΑΔΑ: ΨΟΜΖΟΡ10-Β2Θ) επικύρωσης της 272/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΜΞΩ9Θ-ΣΗ0) απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών 
Οικονομικού έτους 2023». 

21. Το από 13-01-2023 (Α.Π. Δ.Δελφών 886/13-01-2023) αίτημα του οικονομικού φορέα «ΕΡΓΟΝ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.» περί χορήγησης παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του 
έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ».  

22. Την από 886/16-01-2023 χορήγηση παράτασης για την υπογραφή της σύμβασης του έργου της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών. 

23. Την από 20.01.23 με αρ. πρωτ. 1410/2023 Σύμβαση Κατασκευής Έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMV012009291 
2023-01-20). 
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Ο αποστελλόμενος 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 
(Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες 
εργασίες) του Ν.4412/16 και συγκεκριμένα: 
 
1. Για τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και τις αυξομειώσεις των 
ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών: 

 
Στον 1ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες 

προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες, την αναλυτική επιμέτρηση αυτών, αλλά και από 
ακριβέστερη προμέτρηση καθώς οι εργασίες εξελίσσονται.  

Πιο αναλυτικά, η Ομάδα εργασιών 1 (εργασίες διαμόρφωσης) παρουσιάζει αύξηση κατά 
1.739,11€, ενώ η Ομάδα 2 (Εξοπλισμός) παραμένει αμετάβλητη. Συνεπώς, οι συνολικά μεταβαλλόμενες 
δαπάνες σε σχέση με την αρχική Σύμβαση ανέρχονται σε 1.739,11€ (αποδίδονται εξ’ ολοκλήρου στην 
Ομάδα 1) και καλύπτονται καθ’ ολοκληρίαν με τα απρόβλεπτα της Σύμβασης που είναι 1.739,11€. 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρ. 
156 §3 του Ν4412/2016, επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου. 

 
2. Προκειμένου να συμπεριλάβει την πρόβλεψη δαπάνης για αναθεώρηση 

Στην αρχική Σύμβαση προβλεπόταν δαπάνη για αναθεωρήσεις συνολικού ποσού 104,54 €. 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 5565Β΄ καθορίστηκαν συντελεστές αναθεώρησης για το τρίμηνo Α’ 22. Όπως 
προκύπτει από τους προσωρινούς πίνακες αναθεωρήσεων, λόγω προσωρινών συντελεστών και λόγω 
εργασιών σε εξέλιξη, το προβλεπόμενο ποσό αναθεωρήσεων ανέρχεται σε 1.345,54€, εκ των οποίων τα 
104,54€ αποτυπώνονται ήδη στον ΑΠΕ ενώ υπολείπεται για αναθεώρηση το ποσό των 1.241,00€. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ το συνολικό ποσό υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε  18.566,84€, εκ των 
οποίων 13.333,17€ είναι η δαπάνη εργασιών συνολικά για τις δύο ομάδες, 1.345,54€ 
(=104,54+1.241,00€) είναι η δαπάνη για αναθεωρήσεις, 294,55€ η δαπάνη των απολογιστικών και 
3.593,58€ ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό παρουσιάζεται αυξημένο συγκριτικά με τη Σύμβαση, λόγω 
αναθεωρήσεων. 
 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 
Αξία εργασιών                         13.333,17 € 
ΓΕ & ΟΕ 18%                                                   0 € 
Άθροισμα                                        13.333,17 € 
Απρόβλεπτα                                                  0 € 
Άθροισμα                                 13.333,17 € 
Απολογιστικά                                        294,55 € 
Αναθεωρήσεις                                    1.345,54 € 
Σύνολο:                                                  14.973,26 € 
ΦΠΑ 24%:                                            3.593,58 € 
Σύνολο                                              18.566,84 € 

 
 

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 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ 
ΧΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ».  
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9. 
Έγκριση 1ης παράτασης εκτέλεσης 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 άρθρο 72 του Ν3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 31 του ν.5013/23 (ΦΕΚ 
12/19.01.2023 τεύχος Α'), 
β) Το άρ. 147 του Ν4412/2016, 
γ) Η από 30-01-2023 (α.π. Δ.Δελφών 2163/30-01-2023) αίτηση του Αναδόχου 
  
Σας αποστέλλουμε τη ‘γ’ σχετική αίτηση και  
 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. 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. 

2. Την παρ. 1.α. του άρθρου 153 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων 
έργων» του Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109/06-06-2022 τεύχος Α’), που ορίζει ότι:  
«Κατ’ εξαίρεση υφιστάμενων διατάξεων, για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η 
ενεργειακή κρίση, και πάντως για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του 
χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται 
δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. Στη δήλωση του πρώτου εδαφίου καθορίζεται ο χρόνος 
της επιμήκυνσης. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι (6) μηνών, είναι δυνατή η 
υποβολή νέας δήλωσης. Η χρονική διάρκεια της παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί 
παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου». 

3. 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. 

4. Την από 28/05/2021 διακήρυξη του έργου του θέματος (ΚΗΜΔΗΣ 21PROC008679769 2021-05-
28). 

5. Την απόφαση 47/09.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΥΗΩ9Θ-ΣΞΡ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία 
«ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 11206/06.06.2022) σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ: 
22SYMV010697189 2022-06-06). 

7. Την συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι ενενήντα  (9Ο) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι ως την 05.09.2022. 

8. Την αρ. 435/21.10.2022 (ΑΔΑ: 9Φ4ΣΩ9Θ-Δ0Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών,  
με την οποία χορηγήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του 
εν θέματι έργου διαστήματος 147 ημερών, ήτοι από την 12.07.2022 ως την 06.12.2022, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και καθορίστηκε  ημερομηνία 
περαίωσης των εργασιών του έργου η 31.01.2023. Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του αναδόχου την 12.07.2022 και της  αρ.πρωτ. 2363/04-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ36Ρ7ΛΗ-
ΒΦΘ) διατύπωση θετικής γνώμης για επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.  
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9. Τη ‘2’ σχετική αίτηση «Παράτασης – Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος» του αναδόχου, που έχει 
ως εξής: 
«Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της 
εκτέλεσης της σύμβασης του έργου του θέματος έως 12-01-2023, ήτοι περίπου ενός (1) μήνα, 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 (ΦΕΚ 109/06-06-2022 τεύχος Α’). 
Σημειώνω ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, η παρούσα δήλωση 
καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή και η χρονική διάρκεια της παράτασης για την 
εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της 
συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. Εφόσον δεν εξαντλείται άπαξ το διάστημα των έξι 
(6) μηνών, είναι δυνατή η υποβολή νέας δήλωσης». 

10. Το από 07-12-2022 ηλεκτρονικό αίτημα προέγκρισης επιμήκυνσης και ορισμού νέας 
ημερομηνίας συμβατικής λήξης εργασιών έως τις 07-03-2023 μέσω ΟΠΣΑΑ (α.π. ΟΠΣΑΑ 
3313402/07-12-2022). 

11. Την ‘3’ σχετική εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου (υποβολή στις 30-01-2023) περί χορήγησης 
1ης παράτασης προθεσμίας από την 07η-03-2023, που έχει ως εξής: 
«Με την υπ’αρ. 11206/06.06.2022 σύμβαση κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ» (ΑΔΑΜ: 22SYMV010697189 2022-06-06), η συμβατική 
προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία είναι ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης, έληγε στις 05.09.2022. 
Με την 435/21.10.2022 (ΑΔΑ: 9Φ4ΣΩ9Θ-Δ0Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Δελφών, 
χορηγήθηκε επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του εν θέματι 
έργου διαστήματος 147 ημερών, ήτοι από την 12.07.2022 ως την 06.12.2022, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022 και καθορίστηκε νέα συμβατική 
ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου η 31η.01.2023. Η απόφαση αυτή ελήφθη 
κατόπιν εμπρόθεσμου σχετικού αιτήματός μου 12.07.2022 (α.π. Δ.Δελφών 14491/12-07-2022) 
και της αρ.πρωτ. 2363/04-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ36Ρ7ΛΗ-ΒΦΘ) διατύπωσης θετικής γνώμης για 
επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ. 
Στις 05.12.2022 (α.π. Δ.Δελφών 26858/05-12-2022) υπέβαλλα νέο εμπρόθεσμο αίτημα 
επιμήκυνσης του υπολειπόμενου χρόνου έως τους έξι μήνες, ήτοι έως τις  12-01-2023. 
Με το νέο αίτημα, η ήδη εγκεκριμένη συμβατική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών, 
μετατίθεται για τις 07-03-2023.  
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4938/2022, η δήλωση 
επιμήκυνσης καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή και η χρονική διάρκεια της 
παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν 
αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου. 
Με την παρούσα, αιτούμαι χορήγηση παράτασης προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών κατά τις 
διατάξεις του άρ.147 του Ν4412/20126, από τις 07-03-2023, ήτοι έως τις 05-06-2023, για τους 
παρακάτω λόγους: 
Στην πορεία της κατασκευής κατά τον μήνα Ιανουάριο 2023 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. Με την υπ’αρ.πρωτ. 2120/30-01-2023 εισήγηση της 
υπηρεσίας σας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας 
Φωκίδας περί τροποποίησης μελέτης για τους ανωτέρω λόγους, θα πρέπει να ληφθεί σχετική 
Απόφαση από το αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δ.Δελφών και να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Δελφών σχετικός ΑΠΕ με χρήση 
απροβλέπτων, ώστε η προτεινόμενη τροποποίηση να καταστεί συμβατικό αντικείμενο και να 
είναι δυνατή η εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών εκ μέρους μου. Για την τελική έγκριση 
σχετικού ΑΠΕ θα πρέπει να προηγηθεί προέγκριση από την αρμόδια ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. 
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Εκτιμάται ότι για την ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων ενεργειών και την ολοκλήρωση 
κατασκευής του έργου, θα απαιτηθεί επιπλέον διάστημα πέραν της 07ης-03-2023, ενενήντα (90) 
ημερών.» 

12. Το γεγονός ότι αληθεύουν τα αναγραφόμενα της ‘3’ σχετικής εμπρόθεσμης αίτησης του 
αναδόχου περί χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας, 

13. Το γεγονός ότι στην 1η Συνεδρίαση 09-02-2023 του  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ (σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. Δ.Ε Π.Ε ΦΩΚ. 6/ 31 - 01 – 
2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση του εν λόγω συμβουλίου) πρόκειται να συζητηθεί η 
πρόταση τροποποίησης της μελέτης του έργου του θέματος, 

14. Το γεγονός ότι:  
α. Με την ¨υπό 8¨ απόφαση της Οικ. Επιτροπής έχει ήδη χορηγηθεί  επιμήκυνση του 

χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης του εν θέματι έργου από την 12.07.2022 
ως την 06.12.2022  

β. Με την ¨υπό 9¨ αίτηση   του αναδόχου ζητείται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος 
εκτέλεσης της σύμβασης από την 07.12.2022  ως την 12.01.2023 

γ. Η συνολική επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης, δηλαδή η ήδη 
εγκεκριμένη και η νέα ζητούμενη (α+β), αφορά διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 12.07.2022 
ως την 12.01.2023 και είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. 1.α. του άρθρου 153 
«Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων» του Ν.4938/2022. 

δ. Από την 06.06.2022 (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) ως την 12.07.2022 
(ημερομηνία έναρξης της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης)  
έχουν παρέλθει 35 ημέρες του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και υπολείπονται 90-35 =  
55 ημέρες για την ολοκλήρωση των  εργασιών του έργου, ήτοι από την 12.01.2023 ως και 
την 07.03.2023.  

15. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, η 
υποβολή από τον ανάδοχο δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος των εργασιών 
καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.    

16. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν4412/2016/2022: «8. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της 
οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη 
αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την 
αρχική συμβατική προθεσμία …». 

17. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν υπερβαίνει την αρχική συμβατική προθεσμία η οποία 
ήταν ενενήντα (90) ημέρες, 

18. Την υπ’αρ.πρωτ 463/20-02-2023 (α.π. ΑΝ.ΦΩ. 10919/20-02-2023, α.π. Δ.Δελφών 3885/21-02-
2023) χορήγηση σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής ΕΥΔΕΠ «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» 
για την προτεινόμενη παράταση, 

 
Εισηγούμαστε 

 
Τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ»  κωδ.ΟΠΣΑΑ 0011481843 ΕΝΕΝΗΝΤΑ (90) ΗΜΕΡΩΝ, από τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών στις 07-03-2023, ήτοι έως και την 05η-06-2023. 
 
Η παράταση προθεσμίας θα χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 6 του Ν. 
4412/16 δηλαδή «με αναθεώρηση», επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Στην αναθεώρηση δεν θα συμπεριληφθεί το διάστημα για το οποίο ο Ανάδοχος αιτήθηκε 
επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με το άρ. 153 του Ν.4938/2022. 

……………………………………………………………………………………..                        
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10. 
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΑΓΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ», ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ 0011481645».  
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.). 
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11. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ».  
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση 
Υποδομών) 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 

ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ 
ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.ΑΜΦΙΣΣΑΣ» 

Α.Μ.: 16/2022 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΙΜΟΥΛΗΣ 
ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΙΜΟΥΛΗΣ 

ΤΣΙΓΚΑ 7, ΑΜΦΙΣΣΑ , Τ.Κ. 33100 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 24.752,50 € (με ΦΠΑ) 
ΕΚΠΤΩΣΗ: 1,00 % 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 & 

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ 
 ΥΠΟ Κ.Α. 20-7335.003 και 20-7335.004 

 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 
Συνοπτική περιγραφή του έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού μήκους περίπου 300μ. στην κεντρική 
οδό εισόδου προς την Κοινότητας του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Δελφών και την τοποθέτηση 11 ιστών 
οδοφωτισμού που έχει ο δήμος Δελφών στην κατοχή του και η τοποθέτηση 6 ιστών οδοφωτισμού που έχει 
ο Δήμος Δελφών στην κατοχή του στο πεζοδρόμιο της παρόδου της Λεωφ. Καραμανλή προς το ΚΤΕΛ ν. 
Φωκίδας, έμπροσθεν των κτιρίων του ΚΤΕΛ, όπου είναι ήδη εγκατεστημένο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. 
 

Α) Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 
 

1. Οι  διατάξεις του Ν. 4412/2016, του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 3852/2010 
(Καλλικράτης), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης 
του έργου. 

2. Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 
26/218/22-12-2021(ΑΔΑ:Ψ2ΘΓΩ9Θ-4Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 
275992/30.12.2021 (ΑΔΑ : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) όμοια του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 

3. Το γεγονός ότι στους ΚΑ 20-7335.003 και 20-7335.004 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών από έσοδα ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2022 και ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ. 

4. Η υπ’ αριθ.: 16/2022 συνταχθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών 
που υπογράφηκε από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. 

5. Οι υπ’ αρ. πρωτ. 17339/16-08-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 97ΘΧΩ9Θ-1ΚΦ) και 17340/16-08-22 ΑΑΥ (ΑΔΑ: 651ΨΩ9Θ-6Β3), 
αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης έγκρισης δαπάνης διάθεσης της πίστωσης συνολικού ποσού 25.000,92 
€ για το έτος 2022 σε βάρος των ΚΑ 20-7335.003 και 20-7335.004 που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ».  
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6. Το με αριθ. Πρωτ. 16986/09-08-2022 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης του έργου (ΑΔΑΜ: 
22REQ011080483) 

7. Η θπ΄ αριθ. 17363/16-08-2022 (ΑΔΑ: 992ΤΩ9Θ-2ΥΔ) απόφαση Αντιδημάρχου περί τρόπου υλοποίησης 
διαδικασίας σύμβασης 

8. Η υπ’ αριθ: 17836/23-08-2022 πρόσκληση του Δήμου Δελφών η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ την ίδια 
ημέρα (ΑΔΑΜ: 22PROC011128502). 

9. Η υποβληθείσα προσφορά μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «ΨΙΜΟΥΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» η οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου Δελφών και έλαβε α.π.: 18431/31.08.2022. 

10. Το υπ’ αρ. πρωτ: 18473/31.08.2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών, 
περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών.  

11. Η αριθμ. 18495/31.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΒΝΩ9Θ-77Φ) απόφαση του Αντιδημάρχου Δελφών, με την οποία 
ανατέθηκε η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΤΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» στον οικονομικού φορέα «ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
που προσέφερε έκπτωση 1%.  

12. Η αρ. πρωτ. 19857/15.09.2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011245496) Σύμβαση Κατασκευής Έργου  
13. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη σύμβαση του έργου. 

 
 
 

Β) Συνοπτική περιγραφή 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 και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης 
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 
σύμβαση του έργου.  

- Για τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη των αυξήσεων 
δαπανών της μοναδικής ομάδας . 
 
   Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 156 §3 
του Ν4412/2016, επομένως δεν απαιτείται γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβουλίου. 
  
 
 
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. 
Πιο συγκεκριμένα : 
ΟΜΑΔΑ 1 : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
Στην ομάδα αυτή παρατηρείται  αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών σε σχέση με 
την  αντίστοιχη  της αρχικής σύμβασης κατά 1.219,91 € 

             2.  Για τη διάθεση μέρους των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης                               
  Με τα απρόβλεπτα της σύμβασης που είναι 2.473,42 € καλύπτεται : 

 Το σύνολο των επί πλέον δαπανών των εργασιών της ομάδας 1, που ανέρχεται στο ποσό των 
1.219,91 € 
Τα μη χρησιμοποιημένα απρόβλεπτα ανέρχονται σε 2.473,42 - 1.219,91= 1.253,51€ 

 
Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
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       Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ επέρχονται οι παρακάτω μεταβολές στις δαπάνες της ομάδας 1 σε σχέση με 
την σύμβαση : 
ΟΜΑΔΑ 1: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
Συμβατικές εργασίες από 16.489,47 € ανέρχονται στον 1ο ΑΠΕ σε 17.709,38 €  
(αύξηση κατά 1.219,91 € ή 7,40 %). 
 
 

 Ο παρόντας 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με τη σύμβαση ως προς το ανατεθέν αντικείμενο, 
δηλαδή στο ποσό των 24.752,50 € (με ΦΠΑ)  

 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Αξία εργασιών                         17.709,38 € 
Απρόβλεπτα                                      1.253,51 €  
Άθροισμα                                 18.962,89 € 
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & 0Ε               127,60 € 
Άθροισμα                                      19.090,49 € 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης                   871,20 € 
Άθροισμα                                         19.961,69 € 
ΦΠΑ 24%:                                            4.790,81 € 
Σύνολο                                              24.752,50 € 
 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΑΠΕ του έργου του 
θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
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12. 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ».  
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση 
Υποδομών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετ. 
α) Το αρ. 147 του Ν. 4412/2016, 
β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ.  28857/30-12-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος (ΑΔΑΜ:  
22SYMV011937180 2022-12-30) 
γ) Η από 13/02/2023 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ»  
 
Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της ‘γ’ σχετικής αίτησης 
 Και 
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,  
2. Την αρ. πρωτ. 28857/30-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011937180 2022-12-30) (σύμβαση κατασκευής του 
έργου του θέματος, συνολικού ποσού 44.100,00€ με ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του 
έργου 60 ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με ημερομηνία 
περαίωσης του έργου την 28/02/2023, 
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 ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερών, έως τις 28-04-2023, για τους παρακάτω λόγους: α) λόγω καιρικών 
συνθηκών, β) λόγω του ότι τα παρασκευαστήρια ασφάλτου δεν λειτουργούν κατά τους χειμερινούς 
μήνες, γ) λόγω του ότι η σχετική ΕΤΕΠ  05-03-11-04 ορίζει Ελάχιστη Θερμοκρασία αέρα 10ο κελσίου και 
Θερμοκρασία Επιφάνειας 13ο κελσίου, κατα την διάρκεια της ασφαλτόστρωσης. 
 4. Το γεγονός ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση του αναδόχου όσον αφορά το γεγονός ότι ότι 
οι προς οι προς εκτέλεση εργασίες επηρεάστηκαν σημαντικά από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, υπό 
μορφή βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του έργου καθώς 
και ότι τα ως άνω καιρικά φαινόμενα, επέφεραν αδυναμία εκτέλεσης του έργου  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες από τη 
συμβατική ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 28η/ 04/2023 . 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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13. 
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ».  
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση 
Υποδομών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

 

ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 

Α.Μ.: 14/2022 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ 

ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ  

Λ. ΗΡΩΩΝ 10, ΙΤΕΑ , Τ.Κ. 33200,  

ΣΥΜΒΑΣΗ: 72.912,00 € (με ΦΠΑ) 

ΕΚΠΤΩΣΗ: 2,00 % 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΚΑΕ 
9771 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

  Αντικείμενο του έργου είναι εργασίες βελτίωσης οδοστρώματος στην οδό που συνδέει τα πάρκινγκ των 
χιονοδρομικών κέντρων Κελάρια και Φτερόλακας. 

 

Α) Συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας 

24. 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 την πρόσκληση του έργου. 

25. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 
26. Η μελέτη με αριθμ. 14/2022 και τίτλο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ 

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ», που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν. 

27. Η με 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 : Ω0ΔΜΟΡ10-3Η6) απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί επικύρωσής της. 

28. Η με αριθμ. 233/24-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΔΛΩ9Θ-16Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, 
εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός 
εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί της Συμπλήρωσης – Τροποποίηση 
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της καθώς και την υπ. αριθμ. 136743/13-10-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΙΟΟΡ10-ΥΔΟ) Απόφαση Ελέγχου 
Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

29. Η με αριθ. 1288/2022 (ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΗ-3ΝΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας 
Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για 
την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
1368/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΡΤ7ΛΗ-93Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας περί της Συμπλήρωσης - Τροποποίηση της καθώς και την υπ. αριθμ. 135581/10-10-
2022 (ΑΔΑ: 9ΨΚΛΟΡ10-4Ο3) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

30. Η από 14-10-2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 
Δήμου Δελφών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ». 

31. Το αρ. πρωτ. 20029/16.09.2022 πρωτογενές αίτημα διάθεσης πίστωσης του έργου 
(22REQ011255391 2022-09-16). 

32. Η με αρ. πρωτ. 361/2022 (ΑΔΑ: 98237ΛΗ-ΑΡ9) απόφαση Δ/νσης Οικονομικού- Δημοσιονομικού 
Ελέγχου Π.Σ.Ε. έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00 € από ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ 
ΦΩΚΙΔΑΣ του ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2021 για την εκτέλεση του έργου. 

33. Η με αριθ. πρωτ. 20654/23-09-2022 ΑΑΥ (ΑΔΑΜ: ΨΟΚΣΩ9Θ-ΩΩ6), που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.80/2016 για το οικονομικό έτος 2022 (δέσμευση πίστωσης 
4.400,00 € από τον ΚΑ 30-7333.022. 

34. Η με αριθ. πρωτ.: 22600/17-10-2022 (ΑΔΑ : 97ΖΕΩ9Θ-ΡΒ3) απόφαση Αντιδημάρχου περί τρόπου 
υλοποίησης διαδικασίας σύμβασης. 

35. Η υπ’ αρ. πρωτ. 22666/17.10.2022 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 193148) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του έργου (ΑΔΑΜ: 22PROC011435306/ 2022-10-17). 

36. Το υπ’ αριθ. : 22892/19-10-2022 έγγραφο για ανάρτηση της πρόσκλησης στο ΤΕΕ. 
37. Η από 24.10.2022 υποβολή προσφοράς και δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα 

«ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» με Α/Α προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ : 267965. 
38. Το υπ’ αριθ. : 25126/15.11.2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης 

Υποδομών περί εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών που στάλθηκε με ηλεκτρονικό 
μήνυμα μέσω ΕΣΗΔΗΣ. 

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

40. Ο προϋπολογισμός μελέτης που είναι 74.400,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 
2,00 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 

41. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της. 

42. Οι όροι της πρόσκλησης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του 
έργου. 

43. Η υπ’ αριθ. 26482/30.11.2022 πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με την οποία κλήθηκε ο ανάδοχος να 
προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα, για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. 

44. Η από 06.12.22 Σύμβαση κατασκευής έργου με αρ. πρωτ. 26.996/2022. 
 

Β) Συνοπτική περιγραφή 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 και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης 
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 
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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 
σύμβαση του έργου.  

- Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης για την κάλυψη των αυξήσεων 
δαπανών των ομάδων . 

- Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ, δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών κατά τα οριζόμενα στο άρθ. 156 §3 
του Ν4412/2016. 
  
Καθώς συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο 1ος ΑΠΕ συντάχθηκε : 
 
1. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ 
ΟΙ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Ο 1ος – Τακτοποιητικός ΑΠΕ περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών  οι 
οποίες προέκυψαν με βάση τις ήδη εκτελεσμένες εργασίες και την επιμέτρηση αυτών. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Με τον παρόντα Α.Π.Ε. επέρχονται μεταβολές στις δαπάνες των Ομάδων εργασιών σε σχέση με την 
αρχική Σύμβαση ως εξής : 
 
Ομάδα 1 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  Αύξηση κατά      641,84 x 1,18 =        757,37  
Ομάδα 2 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ   Αύξηση κατά  4.847,24  x 1,18 =     5.997,20  
    Σύνολο δαπανών αύξησης ομάδων :     6.754,57 € 
 
 
 Με τα απρόβλεπτα της Σύμβασης που είναι 6.755,71 € καλύπτεται  
η δαπάνη της αύξησης των Ομάδων που είναι :    6.754,57 €  
Συνολικά τα απρόβλεπτα που χρησιμοποιούνται είναι  6.754,57 € 
  
 Τα μη χρησιμοποιημένα απρόβλεπτα ανέρχονται σε 6.755,71 € - 6.754,71 € = 1,00 € μένουν 
αδιάθετα και μειώνουν ισόποσα τη Σύμβαση. 
 
2. ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
 
 Στην αρχική Σύμβαση προβλέπονταν δαπάνη για αναθεώρηση 7.006,22 € 
Κατόπιν της έκδοσης Συντελεστών Αναθεώρησης για το Δ τρίμηνο 2021 (ΦΕΚ 2.735/02.06.22) και 
σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα αναθεώρησης προκύπτει δαπάνη 6.905,31 €. Το υπόλοιπο ποσό 
7.006,22 – 6.905,31 = 100,91 € μένει αδιάθετο και μειώνει ισόποσα τη Σύμβαση. 
 
   
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
 
 Ο 1ος – Τακτοποιητικός Α.Π.Ε. κλείνει στο ποσό των 72.785,46 €  (εκ των οποίων 51.792,64 € 
είναι δαπάνη για εργασίες και ΓΕ & ΟΕ, 6.905,31 δαπάνη για αναθεώρηση, και 14.087,51 € Φ.Π.Α.) 
μειωμένος σε σχέση με την αρχική Σύμβαση.  
 
Αναλυτικά, η συνολική δαπάνη του 1ου – Τακτοποιητικού ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής: 
 
Αξία εργασιών:          43.892,07 € 
ΓΕ & ΟΕ             7.900,57 € 
Άθροισμα:            51.792,64 € 
Απρόβλεπτα:                                 0,00 €  
Άθροισμα:            51.792,64 € 
Αναθεωρήσεις :                             6.905,31 € 
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Σύνολο :                     58.697,95 € 
ΦΠΑ 24%:                    14.087,51 
Σύνολο:                         72.785,46 €  
 Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σε ένα (1) αντίγραφο τον 1ο ΑΠΕ του έργου του 
θέματος και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής Απόφασης. 
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 14. 
Έγκριση χορήγησης παράτασης χρονοδιαγράμματος εργασιών  του έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ". 
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση 
Υποδομών).  
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Σχετ. 
α) Το αρ. 147 του Ν. 4412/2016, 
β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ.  26996/06-12-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος  
γ) Η από 01/03/2023 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - 
ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ»  
 
Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της ‘γ’ σχετικής αίτησης 
 Και 
 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016,  
2. Την αρ. πρωτ. 26996/06-12-2022 (σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 
72.192,00€ με ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 90 ημερολογιακές ημέρες, από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με ημερομηνία περαίωσης του έργου την 04/03/2023, 
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 ΕΞΗΝΤΑ (60) ημερών, έως τις 04-05-2023, για τους παρακάτω λόγους: α) λόγω καιρικών 
συνθηκών, β) λόγω του ότι τα παρασκευαστήρια ασφάλτου δεν λειτουργούν κατά τους χειμερινούς 
μήνες, γ) λόγω του ότι η σχετική ΕΤΕΠ  05-03-11-04 ορίζει Ελάχιστη Θερμοκρασία αέρα 10ο κελσίου και 
Θερμοκρασία Επιφάνειας 13ο κελσίου, κατα την διάρκεια της ασφαλτόστρωσης. 
 4. Το γεγονός ότι ισχύουν τα αναγραφόμενα στην αίτηση του αναδόχου όσον αφορά το γεγονός ότι ότι 
οι προς οι προς εκτέλεση εργασίες επηρεάστηκαν σημαντικά από απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα, υπό 
μορφή βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, που επικράτησαν στην ευρύτερη περιοχή του έργου καθώς 
και ότι τα ως άνω καιρικά φαινόμενα, επέφεραν αδυναμία εκτέλεσης του έργου  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  
 

 Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά ΕΞΗΝΤΑ (60) ημέρες από τη 
συμβατική ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι την 04η/ 05/2023 . 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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 15. 
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών περί προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την 
υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ –ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ».  
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση 
Υποδομών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΣΧΕΤ:.:  

1. Ο ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων 
στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». 

2. Η με αριθ. 129/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΩ47ΛΗ-ΚΥΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021, με την ένταξη στους   ΚΑΠ   –   
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ   ΠΕ   ΦΩΚΙΔΑΣ   του   έργου   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       ΟΔΩΝ       
ΠΡΟΣ       ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ       ΚΕΝΤΡΟ       ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 

3. Η υπ’ αριθ. 115 /15.06.2022 (ΑΔΑ: Ω8Χ0Ω9Θ-1ΙΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022,  με  
την  ένταξη  του  έργου  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-  ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ»  από  Πιστώσεις  ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ. 

4. Η με αριθ. 230/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΖ8Ω9Θ-Η40) απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 14/2022 (40/2021) τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δελφών προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ. 

5. Η υπ’ αριθ. 20654/23-9-2022 (ΑΔΑ:ΨΟΚΣΩ9Θ-ΩΩ6) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ 30-
7333.022 του Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2022. 

6. Η υπ΄αριθμ. 361/2022 (ΑΔΑ: 98237ΛΗ-ΑΡ9) απόφαση Δ/νσης Οικονομικού- Δημοσιονομικού 
Ελέγχου Π.Σ.Ε. έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00 € από ΚΑΠ έτους 2021 για την 
εκτέλεση του έργου. 

7. Η υπ΄αριθμ. 233/24-6-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΔΛΩ9Θ-16Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται 
οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ο ορισμός εκπροσώπων 
με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών περί της Συμπλήρωσης-Τροποποίηση της καθώς   και   
την   υπ.   αριθμ.   136743/13-10-2022   (ΑΔΑ:   Ψ9ΙΟΟΡ10-ΥΔΟ)   Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας 
αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

8. Η υπ΄αριθ. 1288/2022 (ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΗ-3ΝΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής 
Σύμβασης, εγκρίνονται οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή 
της και ο ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
1368/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΡΤ7ΛΗ-93Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας περί της Συμπλήρωσης-Τροποποίηση της καθώς και την υπ. αριθμ. 135581/10-10-2022 
(ΑΔΑ: 9ΨΚΛΟΡ10-4Ο3) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

9. Το άρθρο 9 της από 14-10-2022 νομίμως υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης από τον 
κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών και τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  

10. Η υπ’ αριθ. 11/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΙΥΩ9Θ-ΗΘΩ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022,  
με  την  ένταξη  του  έργου  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ  
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-  ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» στους Κ.Α. 30-7333.022 και  ΚΑ. 30-
7333.035 έτους 2023 
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11. Η υπ’ αριθ. 21404/31-01-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΩΖ7ΛΗ-Σ4Ζ) Απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του 
Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 (τακτοποιητική), με την 
ένταξη στους   ΚΑΠ   –   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ   ΠΕ   ΦΩΚΙΔΑΣ   του   έργου   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       ΟΔΩΝ       ΠΡΟΣ       ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ       ΚΕΝΤΡΟ       ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- 
ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Με την υπ΄αριθμ. 129/2021 (ΑΔΑ 6ΛΩ47ΛΗ-ΚΥΔ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχν. Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
έτους 2021 με την ένταξη του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδών προς Χιονοδρομικό 
Κέντρο Παρνασσού-Μπαλαλούκα» με προϋπολογισμό 70.000,00€ με ΦΠΑ.  
Με υπ’ αριθ. 115 /15.06.2022 (ΑΔΑ: Ω8Χ0Ω9Θ-1ΙΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη του έργου 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- 
ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» από Πιστώσεις ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 30-7333.022 
με προϋπολογισμό 5.000,00€ με ΦΠΑ. 
Με την υπ’ αριθ. 21/233/2022 (ΑΔΑ: ΩΑΔΛΩ9Θ-16Δ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Δελφών  όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφαση του 
ίδιου οργάνου και   νομιμοποιήθηκε με την  υπ’  αριθ.   136743/13-10-2022   (ΑΔΑ:   Ψ9ΙΟΟΡ10-ΥΔΟ)   
Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας, εγκρίθηκε για το εν λόγω έργο η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, οι όροι της, 
εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Δήμαρχος  για την  υπογραφή της και ορίστηκαν εκπρόσωποι με τους 
αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. 
Με την µε αριθ. 1288/2022 (ΑΔΑ: 6Η0Α7ΛΗ-3ΝΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1368/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΡΤ7ΛΗ-93Ζ) 
απόφαση του ίδιου οργάνου και νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθ. 135581/10-10-2022 (ΑΔΑ: 
9ΨΚΛΟΡ10-4Ο3) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε για το εν λόγω έργο η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 
οι όροι της, εξουσιοδοτήθηκε ο κ. Περιφερειάρχης για την  υπογραφή της και ορίστηκαν εκπρόσωποι 
με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 
Με το άρθρο (9) της από 14-10-2022 νομίμως υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης από τον 
κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών και τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας ορίζεται ότι «Με κοινή 
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της 
Σύμβασης». 
Κατ’ εφαρμογή του Νόμου 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, 
διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα των διατάξεων των 
άρθρων 31,32,33,34 και 35 που επιφέρει τροποποίηση στις αρμοδιότητες των Οικονομικών 
Επιτροπών των Δήμων και των Περιφερειών και την επαναφορά στα Δημοτικά και Περιφερειακά 
συμβούλια αντίστοιχα, σε συνδυασμό με την περαιτέρω εξειδίκευση των λεπτομερειών εφαρμογής 
της παρούσας και την αλλαγή του έτους χρήσης απορρέει η ανάγκη τροποποίησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την 
απρόσκοπτη και ομαλή υλοποίηση του έργου με τίτλο:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ»   
 

Κατόπιν των ανωτέρω,  
Εισηγούμαστε 

1. Την έγκριση Τροποποίησης της από 14-10-2022 νομίμως υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης 
από τον κ. Δήμαρχο Δήμου Δελφών και τον κ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με το 
συνημμένο σχέδιο. 
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2. Την έγκριση των όρων της, την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και τον ορισμό 
εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

 

                                                                 _____________________ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- 
ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 

από πιστώσεις ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2021,  
Και από πιστώσεις ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ του ΚΑ. 30-7333.022 έτους Ένταξης 2022 

με τίτλο 
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- 

ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 
 
 
Στη Λαμία, σήμερα την ............/........./ 2023, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 

1. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που εδρεύει στη Λαμία (µε ΑΦΜ: 9997947718), και  εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον Περιφερειάρχη, κ. ΦΑΝΗ Χ. ΣΠΑΝΟ (Φορέας Χρηματοδότησης) 

2. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ , που εδρεύει στην Άμφισσα  (µε ΑΦΜ: 998592151)  και  εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Δήμαρχο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΤΑΓΚΑΛΗ (Κύριος του έργου & Φορέας Υλοποίησης ),  
 
Με βάση τις διατάξεις: 

1. Του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως οι παρ. 1.α και 5 
αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και με το 
άρθρο 74 του Ν. 4483/17  (ΦΕΚ-107 Α/31-7-174483/17. 

2. Του ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133 Α΄ /19-07-2018) άρθρο  116 και 179. 
3. Του π.δ.148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241Α /27- 12-2010) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Της υπ’ αριθ. 46358/07-04-2022 (ΦΕΚ Β’ 1648/07-04-2022) Απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 
Δελφών» 

5. Του ν.4690/2020 (άρθρο 21 παρ. 1) “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών 
συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α' και β' βαθμού”: «Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ 
των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225του 
ν.3852/2010 (έλεγχος νομιμότητας).» 

6. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-09-2008) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Του Π.Δ. 7/18-01-2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και 
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εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 
διατάξεις»(Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.  

8. Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Του ν.3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Του  ν.4129/2013 (Α’  52)  «Κύρωση του  Κώδικα  Νόμων για  το  Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Του ν.4281/2014 (Α’ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13. Του ν.4128/2013 «Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 

14. Του ν. 4700/2020 άρθρο 324 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 

15. Του ν. 4714/31-7-2020 άρθρο 132 “Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α ́ και 
β ́ βαθμού”. 

16. Του αρθρου 45 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12-2021) “Καθορισμός ανώτατου ορίου 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για έλεγχο νομιμότητας στις ΑΥΕ Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 225 του ν. 3852/2010”.  

17. Του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ Α' 12/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων 
στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα των διατάξεων των άρθρων 
31,32,33,34 και 35. 

 
και έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθ. 129/2021 (ΑΔΑ: 6ΛΩ47ΛΗ-ΚΥΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε η 8η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021, με την ένταξη στους ΚΑΠ – 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ 
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 

2. Την υπ’ αριθ. 115 /15.06.2022 (ΑΔΑ: Ω8Χ0Ω9Θ-1ΙΗ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Δελφών µε την οποία εγκρίθηκε η 4η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την 
ένταξη του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» από Πιστώσεις ΑΠΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.   

3. Την υπ΄ αριθ. 230/2022 (ΑΔΑ: 6ΠΖ8Ω9Θ-Η40) απόφαση του Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η με αρ. 14/2022 (40/2021) τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δελφών προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ. 

4. Την υπ’ αριθ. 11/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΙΥΩ9Θ-ΗΘΩ ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 
με την οποία εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους  2022,  με  την  ένταξη  
του  έργου  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-  ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» στους Κ.Α. 30-7333.022 και  ΚΑ. 30-7333.035, έτους 2023. 

5. Την υπ΄ αριθ. 21404/31-01-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΩΖ7ΛΗ-Σ4Ζ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η 1η Τροποποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 (τακτοποιητική), με την ένταξη στους   
ΚΑΠ   –   ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ   ΠΕ   ΦΩΚΙΔΑΣ   του   έργου   «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ       
ΟΔΩΝ       ΠΡΟΣ       ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ       ΚΕΝΤΡΟ       ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» 

6. Την υπ’ αριθ. …../2023 (ΑΔΑ:………….) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ 30-7333.022 του 
Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2023. 

7. Την υπ’ αριθ. …../2023 (ΑΔΑ:………….) Απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ. 30-7333.035 του 
Προϋπολογισμού Δαπανών Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2023. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3852/2010
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8. Την υπ΄αριθμ. ……/2023 (ΑΔΑ: ) απόφαση Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. 
έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00 € για την εκτέλεση του έργου. 

9. Την υπ΄αριθμ. ……./…./-2023 (ΑΔΑ:……..) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του   Δήμου Δελφών  µε  
την οποία   εγκρίνεται   η    σύναψη   της   παρούσας   Προγραμματικής  Σύμβασης, εγκρίνονται  οι 
όροι της, η εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της  και ο ορισμός εκπροσώπων  µε  
τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, 
(σε τροποποίηση της αριθ. 400/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6ΨΩ9Θ-Ξ4Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του   Δήμου Δελφών) και η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. …../………. (ΑΔΑ: ……………..) 
Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας. 

10. Την υπ’ αριθ. …../2023 (ΑΔΑ: ……) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά 
Ελλάδας µε την οποία εγκρίνεται η σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, εγκρίνονται 
οι όροι της, η εξουσιοδότηση του κ.  Περιφερειάρχη  για την υπογραφή της και ο ορισμός 
εκπροσώπου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραμματικής Σύμβασης, (σε τροποποίηση της αριθ. 1368/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΡΤ7ΛΗ-93Ζ) απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας) και η οποία νομιμοποιήθηκε με την 
υπ. αριθμ. …../………. (ΑΔΑ: ……………..) Απόφαση Ελέγχου Νομιμότητας αυτής, από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

 
            Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής με την βελτίωση του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα σε 
περιοχές με τουριστικό ενδιαφέρον, στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Φωκίδας, και ιδίως στο  Δήμο Δελφών, 
σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας των πολιτών και πρόληψη ατυχημάτων, συνηγορούν στην 
υπογραφή της παρούσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του 
Δήμου Δελφών, σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία. Από την παρούσα προγραμματική σύμβαση θα 
προκύψουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη λόγω του μικρότερου κόστους και της αποτελεσματικότερης 
συντήρησης και αποκατάστασης της βατότητας Οδικού Δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού (θέση Μπαλαλούκα)  
του Δ. Δελφών και  στα όρια της Π.Ε. Φωκίδας. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εργασίες επισκευής & 
συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για δημοτικό δρόμο εκτός σχεδίου πόλεως της κοινότητας Πολυδρόσου, από την διασταύρωση 
προς την πίστα «Κελλάρια» προς Πολύδροσο-Αμφίκλεια, ο οποίος έχει κατά τμήματα καταστραφεί από το 
πέρασμα το χρόνου και τους εκχιονισμούς κατά τους χειμερινούς μήνες. Σήμερα ο δρόμος είναι σε κακή 
κατάσταση με πολλές λακκούβες και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων από και 
προς το ΧΚ Παρνασσού. Στον δρόμο αυτό, μήκους 3,50χλμ και μέσου πλάτους 6,50μ, θα γίνουν τμηματικές 
παρεμβάσεις ασφαλτόστρωσης με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση. Σε μερικά σημεία το οδόστρωμα έχει 
υποστεί βλάβη ακόμη και στις στρώσεις οδοστρωσίας όπου θα κατασκευασθεί υπόβαση μεταβλητού 
πάχους προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη και στη συνέχεια θα γίνει ασφαλτόστρωση. Πριν την 
ασφαλτόστρωση θα γίνει επιμελημένος καθαρισμός του καταστρώματος της οδού από χόρτα, σκουπίδια, 
λάσπες, κλπ. Ο παραπάνω δρόμος ανήκει στην κατηγορία ΔΙV σύμφωνα με την «ΟΜΟΕ - τεύχος 1 
Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ)». 
Για την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης τα 
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβαση αυτής. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με σκοπό την 
υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ», που θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ 
του ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2021 και πιστώσεις ΑΠΕ ΟΡΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ με ΚΑ. 30-7333.022 του Δήμου 
Δελφών και αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής & συντήρησης για την αποκατάσταση των 
υπαρχουσών φθορών του οδικού δικτύου της Δ.Ε. Παρνασσού προς το Χιονοδρομικό (θέση Μπαλαλούκα)  
του Δ. Δελφών.  
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Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης και της συνολικής διαδικασίας για την 
δημοπράτηση και εκτέλεση του έργου καθώς και τμήμα της χρηματοδότησης του.  

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο θα εκτελεστεί στο οδικό δίκτυο της Δ.Ε. Παρνασσού προς το Χιονοδρομικό (θέση ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ) 
του ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 :  ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Α.  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 

• Την εν μέρει χρηματοδότηση του έργου, από πιστώσεις ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του 
ΚΑΕ 9771 έτους Ένταξης 2021, την εξασφάλιση των σχετικών χρηματορροών και την έκδοση όλων 
των σχετικών διοικητικών πράξεων που απαιτούνται για την ομαλή χρηματοδότηση του έργου 
και μέχρι του ποσού των 70.000€. 

• Να συμμετέχει επικουρικά με την αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Τεχνικών Έργων) της 
Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας  σε περίπτωση ανάγκης για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης,  με βάση τις κατευθύνσεις του Δήμου Δελφών, που θα αναλάβει 
τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου. 

• Την εκταμίευση του ποσού κατά το μέρος που της αναλογεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
παρούσα, για τις ανάγκες υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης  

• Τον ορισμό εκπροσώπου της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
 
Β. Ο Δήμος ΔΕΛΦΩΝ  αναλαμβάνει: 

 Τον ορισμό εκπροσώπων του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

 Την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την 
νομοθεσία  των Δημοσίων Συμβάσεων. 

 Την διαχείριση και υλοποίηση του έργου 

 Την μέριμνα για την έκδοση και τυχόν αναθεώρηση των απαιτούμενων μελετών, 
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων πριν από τη δημοπράτηση του έργου. 

 Την δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβασης µε τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής 
του έργου και την παραλαβή του. 

 Την εν μέρει χρηματοδότηση του έργου και μέχρι του ποσού των 5.000€. 

 Την διενέργεια των πληρωμών του έργου. 

 Την γραμματειακή υποστήριξη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και την 
ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του έργου. 

 Την μέριμνα για την απομάκρυνση όσων κινητών ευρίσκονται επί του χώρου, ώστε να 
είναι δυνατή η απρόσκοπτη εγκατάσταση του εργοταξίου και η έναρξη των εργασιών. 

 Την ευθύνη για τη φύλαξη του έργου μετά τη διοικητική παραλαβή για χρήση και μέχρι 
την οριστική παραλαβή του. Την καθολική μέριμνα, μετά την οριστική παραλαβή, για τη 
συντήρηση του έργου και των εγκαταστάσεών του, τη φύλαξη του και γενικά τη λήψη 
κάθε επιπλέον μέτρου για την αποτροπή βλαβών ή καταστροφών 

 Την υποχρέωση να προσδώσει δημοσιότητα στη χρηματοδότηση του έργου από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, µέσω ανοικτής εκδήλωσης ή ανακοίνωσης στον τοπικό 
τύπο και το τοπικό ραδιόφωνο . 

 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ 
1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται, 
τα ΓΕ & ΟΕ 18%, οι απρόβλεπτες δαπάνες 15%, η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, και ο Φ.Π.Α. που 
αναλογεί. Απολογιστικές εργασίες για ΑΕΚΚ δεν προβλέπονται αφού δεν θα υπάρξουν προϊόντα 
εκσκαφών ή κατεδαφίσεων προς διαχείριση. Τέλος ο προϋπολογισμός αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 
A/A 

 
Είδος Εργασιών 

Κωδικός 
Άρθρου 

Κωδικός 
Αναθεώρησης 

 
Α.Τ. 

Μον. 
Mετρ. 

 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδας 
(Ευρώ) 

Δαπάνη (Ευρώ) 

Μερική 
Δαπάνη 

Ολική 
Δαπάνη 
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[1]      [2] [3] [4] [5] [6]     [7] [8] [9]       [10] 

 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 
1 Υπόβαση 

οδοστρωσίας 
μεταβλητού 
πάχους 

ΝΑΟΔΟ 
Γ01.1 

ΝΟΔΟ 3121Β 1 m3 50,00 22,90 1.145,00  

 Σύνολο : 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 1.145,00 1.145,00 

 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

1 Ασφαλτική 
προεπάλειψη 

ΝΑΟΔΟ 
Δ03 

ΝΟΔΟ 4110 2 m2 400,00 1,20 480,00  

2 Ασφαλτική 
συγκολλητική 
επάλειψη 

ΝΑΟΔΟ 
Δ04 

ΝΟΔΟ 4120 3 m2 2.900,00 0,45 1.305,00 

3 Ασφαλτικές 
στρώσεις 
μεταβλητού 
πάχους 
επιμετρούμενες 
κατά βάρος 

ΝΑΟΔΟ 
Δ06 

ΝΟΔΟ 4421Β 4 ton 430,00 83,76 36.016,80 

 Σύνολο : 2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 37.801,80 37.801,80 

   Άθροισμα  38.946,80 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 7.010,42 

Άθροισμα  45.957,22 
Απρόβλεπτα 15,00% 6.893,58 

Άθροισμα  52.850,80 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 7.149,20 

Άθροισμα  60.000,00 
ΦΠΑ 24,00% 14.400,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74.400,00 

 
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας σύμβασης. 
2. Το έργο χρηματοδοτείται εν μέρει από πιστώσεις ΚΑΠ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΕ ΦΩΚΙΔΑΣ του ΚΑΕ 9771 
έτους Ένταξης 2021, σύμφωνα με την µε αριθ. 21404/31-01-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΩΖ7ΛΗ-Σ4Ζ) Απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεά Ελλάδας µε την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας έργων 
που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από τη ΠΕ Φωκίδας σύμφωνα με την αριθμ. 591 …./2023 
(ΑΔΑ: …..) απόφαση Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Σ.Ε. έγκριση διάθεσης πίστωσης 
και εν μέρει από πιστώσεις του Δήμου Δελφών και συγκεκριμένα του Κ.Α. 30-7333.022 ΑΠΕ ΟΡΖΟΝΤΙΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ και του ΚΑ. 30-7333.035 (ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ -ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) προϋπολογισμού Δαπανών 
οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΙΙΥΩ9Θ-ΗΘΩ) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών με την οποία εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση του Τεχνικού 
Προγράμματος έτους  2022,  με  την  ένταξη  του  έργου  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΟΔΩΝ 
ΠΡΟΣ  ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-  ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ» στους Κ.Α. 30-7333.022 και  ΚΑ. 30-
7333.035, έτους 2023. 
3. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έτους 2023 και των δύο 
συμβαλλόμενων μερών.    
4. Η χρηματοδότηση και η πληρωμή του έργου θα γίνει μετά από την παραλαβή των εργασιών σύμφωνα 
µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων.  
5. Οι πληρωμές στο έργο θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο Δελφών για το ποσό που του αναλογεί 
σύμφωνα με τη παρούσα  αλλά και για το ποσό της Περιφέρειας μετά από την απόδοση αυτού στο Δήμο.  
6. Κάθε αύξηση της συμβατικής δαπάνης βαρύνει αναλογικά και τους δύο συμβαλλόμενους φορείς. 
7. Τυχόν εκπτώσεις που θα προκύψουν θα αφαιρεθούν ανάλογα από τους δύο συμβαλλόμενους φορείς.  
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ΑΡΘΡΟ 6 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
1. Ο Δήμος Δελφών είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι των όποιων αξιώσεων τρίτων, συμπεριλαμβανομένου 
του αναδόχου, σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας και τη χρήση των χώρων παρέμβασης είτε με 
τη μη λήψη όλων των κατά νόμο απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων και τη μη έγκαιρη έναρξη και 
ολοκλήρωση του έργου. 
2. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νομικών ή 
πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε με το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε με το περιβαλλοντικό και 
πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις κατά την παρούσα σύμβαση και τον 
νόμο υποχρεώσεις του Δήμου, ο Δήμος Δελφών ευθύνεται κατά νόμο έναντι της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διατηρεί αξιώσεις αποζημίωσης έναντι του 
Δήμου. 
3. Ο Δήμος Δελφών είναι ο μόνος υπεύθυνος για καταβολή αποζημιώσεων και για την εκπλήρωση των 
προβλεπόμενων στην εργολαβική σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεων έναντι του αναδόχου 
του έργου ή άλλων προσώπων που διεκδικούν δικαιώματα από την αναφερόμενη στην προηγούμενη 
παράγραφο αδυναμία ή καθυστέρηση ή διακοπή υλοποίησης του έργου. 
4. Ο Δήμος Δελφών οφείλει να προωθεί κάθε αναγκαία διαδικασία αρμοδιότητας του και γενικότερα να 
μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων και την απορρόφηση των 
πιστώσεων. 
5. Σε περίπτωση που παρά τις απαλλακτικές κατά την παρούσα σύμβαση ρήτρες για την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας, ο ανάδοχος ή άλλα τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
για οποιονδήποτε λόγο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποχρεωθεί, παρά την αποκλειστική ευθύνη του 
Δήμου Δελφών, να καταβάλει ποσά σε τρίτα πρόσωπα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να 
αναζητήσει αναγωγικά τα καταβληθέντα ποσά από τον Δήμο Δελφών, δυνάμει της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 :  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
1.  Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και για ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (24) μήνες. Στο 
χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η δημοπράτηση του έργου, η εκτέλεση των εργασιών και η 
συντήρηση του έργου από τον ανάδοχο μέχρι την οριστική του παραλαβή. Με την οριστική παραλαβή του 
έργου, ολοκληρώνεται το αντικείμενο της παρούσας και αυτή λύεται αυτοδίκαια. 
2. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και επικαιροποιείται κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
3. Παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης επιτρέπεται, έως δώδεκα (12) μήνες, 
με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 
 
ΑΡΘΡΟ  8  :  ΚΟΙΝΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Τα   συμβαλλόμενα   μέρη   για   την   υλοποίηση   της   παρούσας  σύμβασης   ορίζουν   Κοινή   Επιτροπή 
Παρακολούθησης του Έργου. Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) µέλη, εκπροσώπους των 
συμβαλλομένων μερών, µε τους νόμιμους αναπληρωτές τους, και ειδικότερα: 
Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας: 

 Τον Ασημάκη Κόκκινο ως πρόεδρο Πολιτικό Μηχανικό, υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας, με 
αναπληρώτρια την Κουτσού Αλεξάνδρα, Χημικό Μηχανικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φωκίδας 
Δύο εκπροσώπους του Δήμου Δελφών : 

 Τον  Χαρίλαο Αγαπητό Αντιδήμαρχο Δ/νσης Μελετών Λειτουργίας και Συντήρησης Υποδομών του 
Δήμου Δελφών,  με αναπληρωτή τον  Αθανάσιο Αδαμάκο, Αντιδήμαρχο ΔΕ Παρνασσού. 

 Τον Παναγιώτη Κακκανά υπάλληλο του Δήμου Δελφών, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ  με αναπληρώτρια την 
Δέσποινα Ματατάνα. υπάλληλο Δήμου Δελφών.  

 
Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ειδικότερα τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
α) παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής 
και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και ενημερώνεται για την πληρωμή κάθε λογαριασμού - 
πιστοποίησης που έχει εγκριθεί αρμοδίως από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 
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β) εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την βέλτιστη υλοποίηση της 
προγραμματικής σύμβασης 
γ) ενημερώνεται για την υλοποίηση της κατασκευής του έργου 
δ) εισηγείται αιτιολογημένα στους συμβαλλόμενους για την ανάγκη τροποποίησης των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης. 
Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από την υπογραφή της παρούσας, με ευθύνη του Προέδρου της και με γραπτή 
πρόσκληση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά 
κάθε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και έκτακτα όταν το ζητήσει έστω και ένα τακτικό μέλος της. 
Κάθε θέμα που αφορά τον τόπο και τον χρόνο των συνεδριάσεων ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις – 
προσκλήσεις του προέδρου. Η Επιτροπή αποφασίζει νομίμως για κάθε θέμα, με απόλυτη πλειοψηφία του 
συνόλου των παρόντων μελών της. Τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης δεν αμείβονται για το 
παραπάνω έργο τους. Λοιπά θέματα που αφορούν την λειτουργία της, ρυθμίζονται με σχετικές αποφάσεις 
της επιτροπής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να 
τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης. 
Ειδικότερα, παράταση της διάρκειας της σύμβασης, έως δώδεκα (12) μήνες, δύναται να χορηγηθεί έως το 
τέλος της Πράξης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου, και τη σύμφωνη 
γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης, δεν μπορεί να 
συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΡΗΤΡΕΣ 
1. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις. 

2. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από έναν εκ των αντισυμβαλλομένων, παρέχει στον 
έτερο αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των συνεπειών των αντισυμβατικών 
ενεργειών εντός εύλογου χρόνου και σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση 
μονομερώς, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία του, καθώς και να εγείρει κάθε άλλη σχετική 
αξίωση που προβλέπεται στον νόμο ή ειδικώς στους όρους της παρούσης προγραμματικής συμβάσεως. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΠΙΛΥΣΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της 
παρούσας  σύμβασης  η  οποία  δεν  επιλύεται  από  την  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της  παρούσας 
σύμβασης, επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Τα  παραπάνω  συνομολόγησαν και  συναποδέχθηκαν, τα  συμβαλλόμενα μέρη  και  προς  απόδειξη  αυτών 
συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, από τα οποία η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας θα λάβει δύο (2) και ο Δήμος Δελφών θα λάβει τρία (3). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Για το  
Δήμο Δελφών 

Για την  
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος 

Ο Δήμαρχος Ο Περιφερειάρχης 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΓΚΑΛΗΣ 

 
 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 
 
                        ………………………………………………………….
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 16. 
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του 
«Δικτύου για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον 
αναπληρωτή του.  
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Το «Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος» και το Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού προτίθενται να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση καθώς και να ορίσουν 
μέλος στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  
 
Με την αριθμ. 3/03.03.2023 (ΑΔΑ 9ΓΘΠ46Μ64Ρ-ΜΖΝ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του, το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “Δίκτυο Δελφών”» εγκρίνει 
τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης την οποία και σας παραθέτουμε ως κάτωθι: ….. 
 

 
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ     
ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
«ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ»         
              ------- 
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά           ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:  3 
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα                          ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  3/2023   
Τηλέφωνο: 2265350026                                     
Ηλεκτ. Δ/νση: info@diktyodelphi.gr      
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το αριθ. 3/3.3.2023 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης έτους 2023 
μεταξύ του «Δικτύου για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- «Δίκτυο Δελφών», της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των  Δήμων Δελφών, Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, ορισμός μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του 
και εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. για την υπογραφή της. 
Σήμερα την 3η/3/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ συνήλθε δια ζώσης στο Δημοτικό 
Κατάστημα Άμφισσας (Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου 
Δελφών σε τρίτη τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12/28.2.2023 πρόσκληση του 
Προέδρου του κ. Νικολάου Κατσικούλη, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών. 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών δήλωσαν παρόντα τα 
παρακάτω πέντε (5) μέλη,  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

1 Νικόλαος Κατσικούλης Πρόεδρος Δ.Σ. 

2 Δήμος Ταράτσας Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

3 Χρυσάφω Σεγκούνη Γραμματέας Δ.Σ. 

4 Γεώργιος Δελμούζος Μέλος 

5 Δημήτριος Καραχάλιος Μέλος 
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ΑΠΟΝΤΕΣ: 

   

ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Νικόλαος Κατσικούλης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών Ελένη Λαγγουράνη Δ.Ε 1 Διοικητικού εισηγούμενη το 
πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Δικτύου Δελφών τα εξής: 
Για το ανωτέρω θέμα επισυνάπτεται το Σχέδιο Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που πρέπει 
να συναφθεί μεταξύ του Δικτύου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και 
Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, κατ΄ άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως 
σήμερα ισχύει. 
Το Σχέδιο, το οποίο συνδιαμορφώθηκε με τη διαβούλευση μεταξύ των φορέων, είναι το εξής: 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΑΡΘΡΟΥ 100 Ν.3852/2010 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΕΛΦΩΝ & 

ΔΩΡΙΔΟΣ 
Συμβαλλόμενοι: 
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
4. ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
5. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΑΡΘΡΟ  1  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΑΡΘΡΟ  2  ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  3  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
ΑΡΘΡΟ  4  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  5  ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΑΡΘΡΟ  6  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ  7  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΡΘΡΟ  8  ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΑΡΘΡΟ 9  ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΡΗΤΡΕΣ 

ΑΡΘΡΟ   1 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Στην ΑΘΗΝΑ σήμερα στις …………………………. 2023, ημέρα  ………………………… οι παρακάτω 
φορείς,  που θα καλούνται στο εξής «Συμβαλλόμενοι»: 
1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκπροσωπείται νόμιμα από την 
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λίνα Μενδώνη. 
2. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Περιφερειάρχη, κ. Φάνη Σπανό. 
3. Ο Δήμος Δελφών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Παναγιώτη 
Ταγκαλή.  
4. Ο Δήμος Δωρίδος, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο 
Καπεντζώνη.  



[45] 

 

5. Η Α.Μ.Κ.Ε. υπό μορφή Δικτύου κατ’ άρθρο 101 Ν.3852/2010 με την ονομασία 
«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα ¨Δίκτυο Δελφών¨», που 
εκπροσωπείται νόμιμα από τον εξουσιοδοτημένο Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Νικόλαο Κατσικούλη.  
 
Έχοντας υπόψη: 

 Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τα άρθρα 100 και 278 αυτού, 
όπως τροποποιημένα ισχύουν. 

 Τον Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)». 

 Το Άρθρο 21 του Ν. 4690/2020 (επανεκτυπωμένο λόγω λάθους ΦΕΚ Α΄ 104) «Ρυθμίσεις 
για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού», όπως αυτό ισχύει. 

 Το Ν. 3463/2006 (Α΄ 114). 

 Τον Ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία … Διοίκησης», όπως 
ισχύει. 

 Το άρθρο 1, περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (Α΄ 65), «Για την πολυθεσία, την 
πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

 Τον Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 

 Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τον Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις». 

 Τον Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 Τον Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  

 Το Π.Δ. 7/18-01-2013 (Α΄ 26) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές 
σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών αρμοδιότητας των 
Περιφερειών». 

 Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Πολιτισμού και Αθλητισμού». 

  Το Π.Δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».   

 Το Π.Δ. 148/2010 (Α΄ 241) «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Την υπ’ αριθμ. 169/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών με 
τίτλο «Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον 
πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στ. Ελλάδας 
και το Δήμο Δωρίδος και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, κατ ́ άρθρο 
101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ: ΩΛΜ4Ω9Θ-9ΒΕ 

 Την υπ’ αριθμ. 108/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος με 
τίτλο «Έγκριση ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «Δίκτυο για τον 



[46] 

 

πολιτισμό και τον τουρισμό στη Φωκίδα ‘Δίκτυο Δελφών’» με την Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας και το Δήμο Δελφών και του Καταστατικού αυτής και της Έκθεσης Σκοπιμότητας, 
κατ’ άρθρο 101 του Ν.3852/2010» με ΑΔΑ: ΨΔΧ2Ω9Ζ-ΠΨΟ 

 Την υπ΄ αριθμ. 103/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με 
τίτλο Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
με την επωνυμία Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών» 
με ΑΔΑ: 6Ε0Χ7ΛΗ-ΥΤ2. 

 Την αριθμ. 159/2022 (ΑΔΑ: 6ΨΤ07ΛΗ-Χ5Κ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας έτους 2023» στο οποίο περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας στο «Φεστιβάλ Πολιτισμού Δήμου Δελφών Έτους 2023» με το ποσόν των 45.000 
ευρώ. 

 Την αριθμ. 538/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΜΞΩ9Θ-ΣΗ0) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δελφών «Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2023», 
στην οποία περιλαμβάνεται η «Προγραμματική Σύμβαση με την αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΦΩΚΙΔΑ» 
έτους 2023- 2024. 

 Την αριθμ. 1/2023 (ΑΔΑ: ΡΠΡΔΩ9Ζ-5ΚΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δωρίδος «Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων, Ολοκληρωμένου Πλαισίου 
Δράσης και Στοχοθεσίας Δήμου Δωρίδος, οικονομικού έτους 2023», στην οποία 
περιλαμβάνεται η «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ και Α.Μ.Κ.Ε. «Δίκτυο 
για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα». 

 Την με αριθμό …../…… (ΑΔΑ: ……………………..) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δικτύου Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, ορίστηκε το μέλος 
της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος 
Δ.Σ. για την υπογραφή της. 

 Την με αριθμό …/….. (ΑΔΑ: …………………..) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της προγραμματικής Σύμβασης, 
ορίστηκε το μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του και 
εξουσιοδοτήθηκε ο Περιφερειάρχης για την υπογραφή της. 

 Την υπ. αριθμ. ……………./……………. (ΑΔΑ:………………) Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. …/…….. 
Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας».  

 Την με αριθμό ………/…………(ΑΔΑ: …………………….) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Δελφών, με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, ορίστηκε το 
μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του και εξουσιοδοτήθηκε ο 
Δήμαρχος Δελφών για την υπογραφή της. 

 Την υπ. αριθμ. …………/……………. (ΑΔΑ:…………..) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Νομιμοποίηση της …………… (ΑΔΑ: ……….) απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών».  

 Την με αριθμό ……………/……. (ΑΔΑ: ……………) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Δωρίδος με την οποία αποφασίστηκε η υπογραφή της παρούσας, ορίστηκε το μέλος 
της Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος 
Δωρίδος για την υπογραφή της. 

 Την υπ. αριθμ. ………../…………… (ΑΔΑ:…………) Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας «Νομιμοποίηση της ………….. (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Δωρίδος».  

 Το γεγονός ότι από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι άνω συμβαλλόμενοι συμφωνούν από κοινού να αναλάβουν ανάπτυξη 
προγραμμάτων πολιτισμού και τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό 
και στην υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν στην επιστήμη, τα γράμματα και τις 
τέχνες στην ευρύτερη περιοχή των Δελφών. 
 Σκοπός αυτής της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών που 
θα δράσουν ως ένα συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης της περιοχής με όχημα τον Πολιτισμό 
και τον Τουρισμό και ιδίως τον πολιτιστικό Τουρισμό. 

Ένα πλήθος παραγόντων (η οικονομική συγκυρία, η έλλειψη εξειδικευμένου 
επιστημονικού αλλά και τεχνικού προσωπικού και εξοπλισμού κ.ά.) καθιστούν αναγκαία τη 
σύμπραξη περισσοτέρων του ενός φορέων στη διαχείριση δράσεων και προγραμμάτων, που 
από τη φύση τους απαιτούν ένα σταθερό σχήμα συνεργασίας, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα 
προσδοκώμενα θετικά αποτελέσματα. 

Για τους ανωτέρω λόγους τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 
Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους και 
προϋποθέσεις για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ   

Με βάση το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις των μερών επιμερίζονται ως εξής: 
1. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει:  
Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των εξής μουσειακών και εκθεσιακών του χώρων, με τα 
πωλητήρια αυτών: α) Τη Δημοτική Πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς» στην Άμφισσα, β) Το 
Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης - Οικία Πανουργιά, στην Άμφισσα, γ) το Ναυτικό – Ιστορικό 
Μουσείο Γαλαξιδίου στο Γαλαξίδι, δ) το Μουσείο Δελφικών Εορτών- Οικία Άγγελου 
Σικελιανού στους Δελφούς, ε) το Εθνολογικό – Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού (Συλλογή Ηλία 
Ε. Δαραδήμου) στο Χρισσό, στ) το Μουσείο Επισκόπου Σαλώνων Ησαΐα στη Δεσφίνα, ζ) το 
Μουσείο Αθανασίου Διάκου στον Αθανάσιο Διάκο.  
Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του 
Δήμου για την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των μουσειακών χώρων.  
Γ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 
4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και 
προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της 
περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών,  β) ο κύκλος των ετήσιων  εκδηλώσεων 
και γ) οι Εκδηλώσεις «Φωκικά»  
Δ. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να παραχωρήσει επίσης τη λειτουργία του Εικαστικού 
Εργαστηρίου Άμφισσας. 
Ε. Ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
2. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει:  
Α. Να παραχωρήσει τη λειτουργία των ιστορικών και λαογραφικών μουσειακών και άλλων 
εκθεσιακών του χώρων. 
Β. Επίσης θα μπορεί με απόφαση Δημάρχου να διαθέτει και τυχόν κατάλληλο προσωπικό του 
Δήμου για την ενίσχυση της λειτουργίας αυτών των μουσειακών ή εκθεσιακών χώρων.  
Γ. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει επίσης να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 
4 της παρούσας, τόσο για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης, όσο και για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και 
προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της 
περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών, και β) η ανάδειξη και λειτουργία 
εκθεσιακών χώρων. 
Ε. Ο Δήμος Δωρίδος αναλαμβάνει να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης.  
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει: 
Α. Να διαθέσει πόρους, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 4 της παρούσας:  
α) για την εκτέλεση σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια 
και μπορούν, εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην 
τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της περιοχής, όπως είναι το Φεστιβάλ Δελφών και  
β) για την τουριστική προβολή που συνδέεται με τους σκοπούς της παρούσας 
προγραμματικής σύμβασης. 
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
4. Το «Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα "Δίκτυο Δελφών"», ως 
Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει:  
Α. Τη λειτουργία των μουσειακών χώρων και εκθέσεων, καθώς και τη λειτουργία 
πωλητηρίων-εκθετηρίων αναμνηστικών και δώρων στους ανωτέρω χώρους, που του 
παραχωρούν ως ανωτέρω οι δύο Δήμοι. 
Β. Την οργάνωση και διαχείριση (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης υπηρεσιών και 
προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία) 
σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων, που παρουσιάζουν εξωστρέφεια και μπορούν, 
εφόσον οργανωθούν και προβληθούν σωστά, να συμβάλουν σημαντικά στην τουριστική και 
εν γένει ανάπτυξη της περιοχής. Τέτοιες είναι ιδίως: α) το Φεστιβάλ Δελφών,  β) ο κύκλος των 
ετήσιων  εκδηλώσεων και γ) οι Εκδηλώσεις «Φωκικά»  
Γ. Την οργάνωση και διαχείριση του Εικαστικού Εργαστηρίου Άμφισσας 
(συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία).  
Δ. Την υλοποίηση των δράσεων της τουριστικής προβολής, που εξυπηρετούν τους σκοπούς 
της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης υπηρεσιών 
και προμηθειών και την εξόφληση αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία). 
Ε. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
5. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει: 
Α. Τη γενικότερη υποβοήθηση, ενθάρρυνση και συμβουλευτική υποστήριξη των λοιπών 
συμβαλλομένων και του εγχειρήματος της ανάπτυξης του πολιτισμού και του πολιτιστικού 
τουρισμού δια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης στο Νομό Φωκίδας. 
Β. Να ορίσει έναν εκπρόσωπο, με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8 της παρούσας σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
1. Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της παρούσας για την κάλυψη των εξόδων που 
προκύπτουν για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ανέρχεται συνολικά για ένα (1) έτος 
στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (245.000,00) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως αναλύεται κατωτέρω. 
2. Οι πόροι για την υλοποίηση της παρούσας θα προέλθουν από το Τεχνικό Πρόγραμμα των 
Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 Απόφαση δέσμευσης 
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πίστωσης …../……..   (ΑΔΑ: ………………) και τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών και 
του Δήμου Δωρίδος έτους 2023. 
 
3. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (κωδικός εσόδων Α4) αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης 
σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Φεστιβάλ Δελφών: 40.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2), και  
β) Τουριστική προβολή 5.000 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.6), και αφορούν στην κάλυψη του 
κόστους αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων 
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, 
αναλώσιμα είδη, δαπάνες προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα 
φιλοξενίας και εστίασης, δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 
4. Ο Δήμος Δελφών (κωδικός εσόδων Α2) αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης εκατόν 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Λειτουργία Εκθέσεων και Μουσειακών Χώρων Δήμου: 5.000,00 ευρώ, (κωδικός εξόδων 
Β2.1), 
β) Φεστιβάλ Δελφών: 70.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β2.2), 
γ) Τουριστική προβολή: 40.000,00 ευρώ, (κωδικός εξόδων Β2.6), που αφορούν στην κάλυψη 
του κόστους των πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και 
προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες 
προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, 
δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 
δ) Κύκλος λοιπών ετήσιων εκδηλώσεων: 20.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.13) 
ε) Εκδόσεις βιβλίων: 15.000,00 (κωδικός εξόδων Β.2.12),  
ζ) Εκδηλώσεις «ΦΩΚΙΚΑ»: 10.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.10) 
5. Ο Δήμος Δωρίδας (κωδικός εσόδων Α3) αναλαμβάνει την καταβολή δαπάνης σαράντα  
χιλιάδων ευρώ (40.000,00) ευρώ που κατανέμονται ως εξής:  
α) Φεστιβάλ Δελφών: 35.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.2) και  
β) Τουριστική προβολή 5.000,00 ευρώ (κωδικός εξόδων Β.2.6), που αφορούν στην κάλυψη 
του κόστους των πάγιων αναγκών λειτουργίας των χώρων, των αναθέσεων υπηρεσιών και 
προμηθειών σε τρίτους και των επιμέρους εκδηλώσεων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται: αμοιβές προσωπικού, λειτουργικά έξοδα, αναλώσιμα είδη, δαπάνες 
προβολής, ηχητικών καλύψεων, αμοιβές καλλιτεχνών, έξοδα φιλοξενίας και εστίασης, 
δαπάνες μετακινήσεων, μικροέξοδα κ.λπ.) 
6. Οι συμβαλλόμενοι δεν αναλαμβάνουν καμία άλλη οικονομική υποχρέωση μεταξύ τους ή 
έναντι άλλου τρίτου ή οποιαδήποτε άλλη δαπάνη πλην των περιγραφόμενων ανωτέρω στα 
πλαίσια του προϋπολογισμού της προγραμματικής σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι, για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ουδεμία επιβάρυνση ή δαπάνη έναντι 
των συμβαλλομένων ή και τρίτων θα προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
7. Οι πληρωμές από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Δελφών και το Δήμο Δωρίδος 
προς τον φορέα υλοποίησης των διαφόρων δράσεων («Δίκτυο Δελφών») θα 
πραγματοποιούνται ανά δίμηνο και θα περιλαμβάνουν τις δράσεις οι οποίες έχουν 
εκπονηθεί από το Δίκτυο Δελφών το αμέσως προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα (δίμηνο) 
σύμφωνα με τους όρους του προβλεπόμενου στο άρθρο 3 αντικειμένου της προγραμματικής 
σύμβασης και μετά την έγκριση από την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της παρούσας, Επιτροπή 
Παρακολούθησης, η οποία θα βεβαιώνει το είδος των δαπανών και την ομαλή εκτέλεση του 
προγράμματος δράσης.  
8. Η εσωτερική κατανομή των ποσών του εκάστοτε συμβαλλομένου μπορεί να γίνεται 
με μοναδική απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8, χωρίς τροποποίηση 
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της εν ισχύ Προγραμματικής καθ’ όσον δεν επηρεάζεται το συνολικό ποσό της 
Προγραμματικής Σύμβασης. 
9. Ο εκάστοτε φορέας θα μπορεί με τροποποίηση της παρούσας προγραμματικής να αυξήσει 
το αρχικό ποσό που έχει προϋπολογιστεί με τις νόμιμες διαδικασίες. 

ΑΡΘΡΟ 5 
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 υλοποιείται κατά 
περιόδους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ως κατωτέρω: 
1. Λειτουργία μουσειακών χώρων και εκθέσεων: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
2. Επιμέρους πολιτιστικές εκδηλώσεις: κατά τη χρονική περίοδο του έτους στην οποία 
αντιστοιχούν. 
3. Φεστιβάλ Δελφών: Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. 
4. Εικαστικό Εργαστήρι: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
5. Τουριστική προβολή: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
6. Εκδόσεις βιβλίων: καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και 
λήγει στις 31/12/2023. 
 
Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, πριν 
από τη λήξη αυτής, μόνο ύστερα από νέες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των 
Συμβαλλομένων και σχετική έγγραφη συμφωνία τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται η περιοχή του Νομού Φωκίδας, 
δηλαδή των δύο Δήμων Δελφών και Δωρίδος. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
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 …………………………………………………., εκπρόσωπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με 
αναπληρωτή του τον ……………………………………….  
2. Τον …………………………………………., εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών, με αναπληρωτή του τον 
…………………………………….. 
3. Τον ……………………………………………………, εκπρόσωπο του Δήμου Δωρίδος, με αναπληρωτή 
του τον ……………………………………………………. 
4. Τον/την …………………………………………., εκπρόσωπο του «Δικτύου Δελφών», με αναπληρωτή 
του/της το Μέλος Δ.Σ. του Δικτύου Δελφών ……………………………. 
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5. Την ……………………………………., Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και 
Εποπτείας, εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρώτρια την 
κ. ……………………………………………., υπάλληλο της ως άνω Διεύθυνσης. 
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα οριστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτής κατόπιν 
προσκλήσεως του ……………………….του Δικτύου Δελφών και μέσα στο χρονικό διάστημα ενός 
μήνα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  
 
Οι αρμοδιότητες του οργάνου παρακολούθησης είναι οι εξής: 
Α. Παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αντικειμένου, την τήρηση των όρων της 
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 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία θα 
συντάσσεται πριν την καταβολή κάθε δόσης που προβλέπεται στο άρθρο (4) της παρούσας 
και θα τυγχάνει αναλυτική ως προς τις δαπάνες που εκτελέστηκαν και την αντιστοιχία τους 
με τους σκοπούς της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και την ομαλή κατά το δυνατόν 
εκτέλεση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.  
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. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. 
Την πρόσκληση και τα θέματα ημερησίας διάταξης καταρτίζει ο Πρόεδρός της. 
Τις εισηγήσεις κάνει ο διευθυντής του Δικτύου χωρίς δικαίωμα ψήφου και παρίσταται στα 
συμβούλια της Επιτροπής.  
Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες και δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη. 
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να πραγματοποιηθούν και με τηλεδιάσκεψη, χωρίς τη 
φυσική παρουσία ορισμένων ή του συνόλου των μελών και με κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό 
μέσο, το οποίο πρέπει να ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος στα μέλη. 
Στην περίπτωση αυτή η απαρτία της επιτροπής, στην οποία προσμετρώνται και τα μέλη που 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καταγράφεται από τον Πρόεδρο. Η 
δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής της συνεδρίασης που παρέχεται από την τεχνολογία, 
εφόσον χρησιμοποιηθεί, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των όσων 
διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθά στην επεξεργασία των πρακτικών χωρίς να 
δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. (απαιτείται να αναφερθεί; αυτό εξυπακούεται 
σε κάθε περίπτωση) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη 
λειτουργία των συλλογικών οργάνων.  
Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της  Επιτροπής, θα 
καθορίζονται με αποφάσεις της. 

ΑΡΘΡΟ 9  
   ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ    

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και σχετική απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών, η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται 
ως προς το χρονοδιάγραμμα και τους λοιπούς όρους της, εφόσον δεν τροποποιείται το 
αντικείμενο αυτής. Ειδικά, όσον αφορά την παράταση της διάρκειας της σύμβασης δύναται 
να χορηγηθεί για διάστημα έως έξι (6) μηνών, αποκλειστικά για λόγους που αφορούν την 
επίτευξη της  ολοκλήρωσης του αντικειμένου της. 
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Η τροποποίηση του εσωτερικού χρονοδιαγράμματος που δεν επιφέρει μεταβολή στη 
συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσας, γίνεται μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και δεν απαιτείται τροποποίηση της παρούσας. 
Η παράβαση οποιουσδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι 
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα λοιπά μέλη το 
δικαίωμα να αξιώσουν αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε 
περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός 
μέρους, τα αντισυμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. 
Κάθε διαφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων σχετική με την ερμηνεία της παρούσας σύμβασης 
επιλύεται σύμφωνα με της 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 της 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 ορίζεται η πόλη της Άμφισσας και κατά τόπο 
αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της Άμφισσας.  
Η παράβαση οποιουδήποτε από της 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 δέκα πρωτότυπα, έλαβε 
δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.  

(Τίθενται πρωτότυπες σφραγίδες-υπογραφές των συμβαλλομένων) 
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ΦΟΡΕΑΣ/ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Λίνα Μενδώνη 
Υπουργός 

  

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Φάνης Σπανός 
Περιφερειάρχης 

 
 

 
 
 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
Παναγιώτης Ταγκαλής 

Δήμαρχος 
  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ 
Γεώργιος Καπεντζώνης 

Δήμαρχος 
  

«Δίκτυο για τον Πολιτισμό και τον 
Τουρισμό στη Φωκίδα ¨ΔΙΚΤΥΟ 

ΔΕΛΦΩΝ¨» 
Νικόλαος Κατσικούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

  

 
 

Έπειτα από τα παραπάνω, και μετά από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

Εγκρίνει το ως άνω Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, του άρθρου 100 του 
Ν.3852/2010, μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών 
και Δωρίδος και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
Η  παρούσα απόφαση να διαβιβασθεί στους άλλους φορείς για έγκριση από τα αντίστοιχα όργανά 
τους. 
Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δικτύου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την Γραμματέα Δ.Σ. του 
Δικτύου κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, με αναπληρωτή της το Μέλος Δ.Σ. του Δικτύου κ. Δημήτριο 
Καραχάλιο. 
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Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Δικτύου, κ. Νικόλαο Κατσικούλη, για την υπογραφή της ως άνω 
Σύμβασης. 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/3.3.2023. 

 
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου                                     Τα Μέλη 
Η Γραμματέας 

Ακριβές απόσπασμα 
Άμφισσα 3/3/2023 

 
Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Δελφών 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
 Παρακαλούμε το Σώμα για την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος και του 
Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
Προτείνουμε ως εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης τον  
κ. Ευάγγελο Κούσουλα Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Δελφών , με αναπληρωτή του τον 
Αντιδήμαρχο Δήμου Δελφών κ. Ιωάννη Μανανά. 
Παρακαλούμε κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Δήμου 
Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, για την υπογραφή της ως άνω Σύμβασης. 
                                                  ______________________ 
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17. 
Έγκριση δωρεάν παραχώρησης εντύπων στο Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό 
στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και 
Δωρίδος.  
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Παιδείας, Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Δελφών). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
       Έχοντας υπ΄ όψη την παρ 4 του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 : «….4. Δωρεές δημοτικών 
και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών παροχών,  επιτρέπονται ύστερα από 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με  την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα  
δημοσίου δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  
σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση 
εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής». 
                                                     Εισηγούμαστε 
    Τη δωρεά παραχώρηση των κάτωθι εντύπων του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου 
Γαλαξιδίου στο Δίκτυο για τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό στη Φωκίδα- Δίκτυο Δελφών, της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, των Δήμων Δελφών και Δωρίδος»: 
1. Oδηγός Μουσείου - ελληνικά (4.000 αντίτ.),- αγγλικά (750 αντίτυπα) 
2. «Το Γαλαξίδι από την Αρχαιότητα ως σήμερα» (300 αντίτυπα.) 
3. Πόστερς: τεμάχια 3.500  
4. Κάρτες : τεμάχια 14.000  
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18. 
Λήψη  απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση  του 1ου 
Νηπιαγωγείου Ιτέας, και ορισμό μέλους στην «Επιτροπή καταλληλότητας και επιλογής 
ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
   Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για μίσθωση κτιρίου για την στέγαση του 1ου Νηπιαγωγείου 
Ιτέας, λόγω λήξης του ήδη υπάρχοντος μισθωτηρίου συμβολαίου και κρίνεται επιβεβλημένη 
διεξαγωγή δημοπρασίας  προκειμένου να μισθωθεί νέο ακίνητο ,αφού ο Δήμος δεν διαθέτει 
ιδιόκτητο κτίριο που να ανταποκρίνεται στις παρούσες στεγαστικές ανάγκες. 
 Έχοντας υπ' όψιν: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 94  του 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α./07.06.2010), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/τ.Α/8.06.2006). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 75,194 και 201 του Ν.3463/2006. 
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και 

των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των 
Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ /τ.Α/1977). 

4.  Τις διατάξεις του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/28-03-2003, τ. Α΄) «Μισθώσεις ακινήτων για 
στέγαση    
δημοσίων υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,  

5. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ 30/10-02-1995), «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί 
εμπορικών μισθώσεων», για την εγκατάσταση Εκπαιδευτηρίων και Παιδικών Σταθμών, 

6. Την υπ. αριθμ. 37237/ΣΤ1/28-03-2007 (ΦΕΚ 635/27-04-2007, τ. Β’) απόφαση Υπουργού 
Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής 
χώρων για την ανέγερση δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 
καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών μονάδων, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την ΥΑ 168655/2018 (ΦΕΚ 4519/16-10-2018 
τ.Β΄) στο εδάφιο 5.1, 

7. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τ.Α΄), 
περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων 
κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας, 

8. Τις διατάξεις του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ 42/19-02-2013, τ. Α’) και του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 
143/09-11- 2015, τ. Α’), περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων, 

9. Την υπ. αριθμ. Ν2.2/480/.17.04.2019 απόφαση Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, για 
τον καθορισμό Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών Σχολείων και Νηπ/γείων Δημοτικής 
Κοινότητας Ιτέας. 

10. Το άρθρο 13β παρ. λστ του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δελφών  (ΦΕΚ 1648/07.04.2022 τ. Β΄) . 

11. Το γεγονός έχει λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο του 1ου Νηπιαγωγείου Ιτέας. 
                                                        
 
 

  ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
A)  Τη λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για την κάλυψη αναγκών 

στέγασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ιτέας, σύμφωνα με τα κάτωθι κριτήρια 
καταλληλόλητας στέγασης σχολικής μονάδας ως εξής: 
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1. Το προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλεως Ιτέας και 
συγκεκριμένα της Σχολικής Περιφέρειας που ορίζεται από την ανατολική πλευρά της 
οδού Λεωφόρου Ηρώων μέχρι και τη δυτική πλευρά της οδού Αγουροπούλου και από 
την παραλιακή λεωφόρο μέχρι το βόρειο άκρο αυτής, συμπεριλαμβανομένων και των 
παλαιών εργατικών κατοικιών. 

2. Ο προτεινόμενος χώρος θα πρέπει να είναι ισόγειος, εμβαδού 150 έως 180τμ, να 
διαθέτει δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας με εμβαδόν αίθουσας 60 έως 70 τμ, γραφείο 
Προϊσταμένης, WC νηπίων, WC ενηλίκων, αποθήκη, αποδυτήρια, αύλειο χώρο 
εμβαδού 100 τετραγωνικών μέτρων [στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα 
και οι ανοιχτοί διάδρομοι]. 

3. Πρέπει να αποφευχθεί κατά το δυνατόν, η γειτνίαση με οδικές αρτηρίες μεγάλου 
κυκλοφοριακού φόρτου, σταθμούς λεωφορείων, επαγγελματικούς χώρους 
στάθμευσης αυτοκινήτων, και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του μπορεί να 
βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μετακινουμένων μαθητών. 

4. Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με 
την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων ορίων 
ασφαλούς έκθεσης, σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά 
πεδία, των μαθητών, εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στους σχολικούς χώρους, 
όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις της εγκατάστασης κεραιών και του συστήματος 
ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς της οχλούσας 
δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω: 
Α. Σταθμοί κεραιών στην ξηρά − Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμοί 
υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ..  

         Β. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων. 
         Γ. Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
         Δ.  Καταστήματα όπως μπαρ, χώροι τυχερών παιγνίων, κ.λ.π. 
         Ε. Σωφρονιστικά ιδρύματα, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Νεκροταφεία. 
         ΣΤ. Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες. 

5. Πρέπει να εξεταστεί η στατική επάρκεια του κτιρίου, η νομιμότητα της κατασκευής του 
ή η αιτιολογημένη εξαίρεσή του από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις, η τήρηση των 
διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1988 
(ΦΕΚ32/Α/17.2.1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991 
(ΦΕΚ164/Δ/11.4.1991) και τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή 
για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο. 

6. Οι όροι της δημοπρασίας θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Δελφών. 

 
Β)  Τον ορισμό ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος στην « 
Επιτροπή Καταλληλόλητας και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για στέγαση σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 18 του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/21.06.2006 τ.Α΄). 
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19. 
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. 9/24-02-2023 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. 9/2023 

              Στην Άμφισσα σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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 
βρεφών και 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. 3843/20-02-2023 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 

Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για μετεγγραφή παιδιού από τον Παιδικό Σταθμό Ιτέας, στον 
Παιδικό Σταθμό Άμφισσας (Νηπιακό Τμήμα) :  

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 
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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. 
 
Επίσης, εξετάστηκαν δύο (2) αιτήσεις για εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Άμφισσας (Νηπιακό 
Τμήμα), οι οποίες μοριοδοτήθηκαν :   

 
 
 
 

 
 

και για τις οποίες η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά να 
παραμείνουν σε εκκρεμότητα, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών (ελλιπής εμβολιασμός παιδιών), 
σύμφωνα με το αριθ. 37314/16-06-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εμβολιασμός 
βρεφών και νηπίων που εγγράφονται στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς». 
 

ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 
Εξετάστηκε μία (1) αίτηση για εγγραφή βρέφους, στο Βρεφικό Τμήμα του Παιδικού Σταθμού 
Άμφισσας, η οποία μοριοδοτήθηκε :  

 
 
 
 

και για την οποία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής βρεφών και νηπίων ομόφωνα γνωμοδότησε 
θετικά, δεδομένου ότι υπάρχουν κενές θέσεις στο βρεφικό τμήμα του εν λόγω Σταθμού 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 24/02/2023   
        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          ΤΑ ΜΕΛΗ                                            

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

Εισηγούμαστε 
 

την αποδοχή του ανωτέρω πρακτικού. 
…………………………………………………………. 

 
  

    
    1 2392/01-02-2023 

Μετεγγραφή από 
02/02/2023 

ΕΣΠΑ 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 3666/17-02-2023 230 

2 3667/17-02-2023 230 

Α/Α ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 3661/17-02-2023 130 
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20. 
Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών.  
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα  Σεγδίτσα-Πονήρη, Αντιδήμαρχος). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
           Έχοντας  υπόψη  

1. Την υπ΄ αριθ.1/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Δ/νση 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με θέμα: Οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή 
Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις» 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

2. Το άρθρο 70 Ν.3852/2010, όπου προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης επιτροπών 
από το Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.  

3. Το άρθρο 6 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ. Α΄) το οποίο  προστέθηκε σε 
συνέχεια του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 νέο άρθρο 70 Α΄ βάσει του οποίου συστήνεται 
πλέον σε κάθε Δήμο Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, καθώς η σύστασή της σε όλους τους 
Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη  

4. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες η οποία είναι 
συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:  
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την 
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην 
εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,  
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους 
τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,  
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά 
περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και 
δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου 
της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών.  

5. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:  
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.  
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.  
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής 
Πολιτικής και  Ισότητας των Φύλων του Δήμου.  
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.  
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής 
οργάνωσης.  
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής 
οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων.  
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.  
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή 
ή αποζημίωση.  
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6. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η 
λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής, όπως 
προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο.  
7. Την υπ’αριθμ.64/26.02.2020 (ΑΔΑ:6ΟΔΞΩ9Θ-ΙΟΞ) Απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Συγκρότηση 
της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Δελφών» 
8. Το με Αριθ. Πρωτ. 14/9-3-2023 έγγραφο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών 
Γενικού Λυκείου Άμφισσας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε σχετική απόφαση του Δ.Σ. 
9. Το από 10/03/2023 ηλεκτρονικό μήνυμα του Συλλόγου Εμπορικών Καταστημάτων 
Άμφισσας, με το οποίο μας ενημερώνουν για τον ορισμό εκπροσώπου του στην Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας  
                                                               Εισηγούμαστε 
Σύμφωνα με το παραπάνω  (8) σχετικό  
Την σύσταση νέας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Δελφών αποτελούμενη από τους 
κάτωθι: 
1. Την Χρυσούλα Σεγδίτσα-Πονήρη  Αρμόδια Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο  
2.  ……………………………….Δημ. Σύμβουλο λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου 
μέλος 
3. Την  Άννα Γκιούλου, Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Ισότητας των 
Φύλων και Δημόσιας Υγείας, μελος 
4 Την Γεωργία Ιντέρνου, Ταμία  του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Άμφισσας , 
μέλος 
5. Την Τρυφωνία Κακλαμάνη, Γραμματέα του Συλλόγου Εμπορικών Καταστημάτων  
Άμφισσας (Ανδρούτσου 20 – ΑΜΦΙΣΣΑ), μέλος 
6. Την Ευσταθία Παπαγιαννακοπούλου, Πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Φωκίδας, μέλος  
7. Την Φανή Φουσέκη, δημότισσα, μέλος  
8. Την Φανή Παλούκη, δημότισσα, μέλος 
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21. 
΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών οικ. έτους 2011.  
(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών οικ. ετών 2011 & 2012 

 
1) Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 παρουσιάζει: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 106.923,90€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 70.201,93€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 67,76€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 177.193,59€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 77.691,24€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 99.502,35€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 177.193,59€ 

 
Παρακαλούμε όπως προελέγξετε τον παραπάνω απολογισμό. 

2) Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 παρουσιάζει: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 176.841,86€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 99.502,35€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3.737,16€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 280.081,37€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 207.724,73€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 72.356,64€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 280.081,37€ 

 
Παρακαλούμε όπως προελέγξετε τον παραπάνω απολογισμό. 
………………………………………………………………………………….. 
 
        ΑΔΑ: 693ΔΟΚΖ1-0ΤΒ 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Διεύθυνση: Υπολοχαγού Γάτου 12  
Ταχ. Κωδικός: 33100  Άμφισσα  
Πληροφορίες: Ε. Φέλλου 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:  01 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2023 

 

 

 

 

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 

mailto:e.fellou@delphi.gov.gr


[63] 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/12.01.2023 συνεδρίασης  

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Δελφών 
ΘΕΜΑ 1ο: α] Ακύρωση των αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012 αντίστοιχα, στους οποίους υπάρχουν στοιχεία που εκ 
παραδρομής δεν είχαν ληφθεί υπόψιν και 
β] Έγκριση των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 & 2012 εκ νέου». 
 
    Στην Άμφισσα σήμερα, στις 12.01.2023, ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά από την  αριθμ. πρωτ. 05/10.01.2023 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη  (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) νόμιμα στα μέλη.    
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών δήλωσαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος  1. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, Μέλος 

2. Ιωάννης Μανανάς, Μέλος  2. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιπρόεδρος 
3. Χρύσα Σεγκούνη, Μέλος 3. Ευστάθιος Λεοντίου, Μέλος 
4. Ευμορφία Τσικνή, Μέλος 4. Ασημένια Αναγνωστοπούλου, Μέλος 
5. Νικόλαος Φουσέκης, Μέλος   
6. Νικόλαος Παπούλιας, Μέλος   
7. Ευστάθιος Μαλάκης, Μέλος   

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κατόπιν προσκλήσεως και ο κος Βασίλειος Βασιλείου 
λογιστής. 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Ευαγγελία Φέλλου, υπάλληλο Δήμου Δελφών. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (01) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι: 
1. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 

τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ , σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών 
 
 
Επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών, η Σχολική Επιτροπή έπρεπε να 
προχωρήσει στην έγκριση των απολογισμών  και στη συνέχεια να τους παρουσιάσει για 
τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Πράγματι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τον Απολογισμό και τον κάτωθι απολογιστικό 
πίνακα οικονομικού έτους 2011 και προχώρησε στην τελική έγκριση, με την αριθ. 05/2014 
απόφαση. 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2011 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2010…. 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης ……………. 0,00 

Τόκοι από καταθέσεις ………………….. 0,00 Υλικά καθαριότητας ………………….. 0,00 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 78.868,09 Αμοιβή καθαρίστριας ………………… 7.987,35 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
67.471,61 

Θέρμανση ……………………………. 
26.440,94 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Προμήθεια επίπλων και σκευών ………. 0,00 
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Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 27.984,62 Εισφορά Σχολικής Επιτροπής στο ΙΚΑ .. 3.717,66 

Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Παροχές Τρίτων……………………….. 6.410,00 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 1.496,80 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών………… 3,00 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 0,00 Λοιπές δαπάνες ……………………….. 10,59 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00   

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00   

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2011…. 58.910,53 Προμηθεια Γραφικής  Ύλης……………. 3.460,09 

Τόκοι από καταθέσεις …………………..  Εισφορές Σχολικής Επιτροπής στο 
ΙΚΑ…………….. 

10.013,88 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 125.911,08 Αμοιβές  Καθαριστριών…………… 29.399,15 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
351,00 

Δαπάνες  Θέρμανσης ………………………. 
50.750,28 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Δαπάνες Επισκευής  κ  ́Συντήρησης 867,14 

Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 41.841,57  Παροχές Τρίτων ΔΕΗ -ΟΤΕ 36.529,08 

Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών 12,00 
 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 3.845,50 Πρόστιμα προς  Τρίτους 194,41 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 3.500,00 Αμοιβές Τρίτων…………………….. 2.035,61 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00 Μ.Τ.Π.Υ. 143,00 

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00 Φόροι 570,44 

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 0,00 Σύνολο Εξόδων……………………… 133.975,08 

Έσοδα από Εμβάσματα 
Δημοσίου(Ξενόγλωσσα) 

671,08                                                     Καταθέσεις 39.743,74 

Εγγυήσεις Κυλικείων 900,00                                                         Μετρητά 1.363,82 

      Μερικό Σύνολο…………………… 175.082,64 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων.  52.300,00 

  Χρηματοδότηση   σε κυλικεία 4.545,38 

  Δωρεά  και  Έκτακτη Επιχορήγηση στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας 

4.002,74 

Σύνολο Εσόδων…………………..  
235.930,76 

  

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 235.930,76 

0,00 

Σύνολο Εξόδων……………………… 

44.572,51 

                                                      Καταθέσεις 58.910,53 

                                                          Μετρητά 351,00 

      Μερικό Σύνολο…………………… 103.834,04 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων... 71.987,08 

    

Σύνολο Εσόδων………………….. 175.821,12 Τελικό Σύνολο…………………........... 175.821,12 

    

 
Στην πορεία και ελέγχοντας εκ νέου τα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν έσοδα και 
έξοδα τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί, με αποτέλεσμα το λάθος της υπ’ αρ. 05/2014 
απόφασης να μεταφερθεί και στην επόμενη 18/2014 απόφαση έγκρισης απολογισμού 
οικονομικού έτους 2012. 
 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2012 
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Ο κος Βασίλεος Βασιλείου, στο λογιστικό γραφείο του οποίου έχει ανατεθεί το κλείσιμο 
χρήσης των οικονομικών ετών 2011 και 2012, ανέφερε λεπτομερώς στο Διοικητικό 
Συμβούλιου τις παραλείψεις και κατέθεσε τους κάτωθι Πίνακες Απολογισμών  με την σωστή 
πλέον αποτύπωση, ως προς τα έσοδα, έξοδα και τα ταμειακά υπόλοιπα. 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά 
βίου μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. 
επιτροπή 

70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη 
χρήση 

67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών 
διαθεσίμων 

99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,59 

 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε euro ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου 
εξοπλισμού 

3.456,48 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-
γραφικής ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 

  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες 
απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 

  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις τράπεζες 99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο ταμείο 442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια 
φαρμακευτικού υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση : 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων 
χρήσεως 2012 

207.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 
31/12/2012 

72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

1. Την ακύρωση των υπ’ αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012. 
2. Την έγκριση εκ νέου των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
1) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. 
2)Την υπ΄αριθ.05/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών με ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΚΖ1-2ΛΠ. 
3) Την αριθ. 18/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Δελφών με ΑΔΑ:7ΕΠΒΟΚΖ1-ΟΨΖ. 
4) Τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων - Εξόδων  που παρουσίασε ο κος Βασιλείου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1] Ακυρώνει τις αριθ. 05/2014 και αριθ.18/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2] Εγκρίνει εκ νέου τους  Απολογιστικούς  Πίνακες  Εσόδων -Εξόδων-Ταμιακών υπολοίπων 
οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά 
βίου μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. 
επιτροπή 

70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη 
χρήση 

67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,59 

 
 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε euro ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 3.456,48 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά 
βίου μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 

  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 

  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις 
τράπεζες 

99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο 
ταμείο 

442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση 
: 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ 
τρίτων 

53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων χρήσεως 2012 202.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 31/12/2012 72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
3]Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών στην Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Δελφών προς έγκριση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2023 
……………………………………………… 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας                                Τα Μέλη 

                                                     
 
    ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                           ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ 

     
……………………………………………………… 
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22. 
΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών οικ. έτους 2012 
(Εισηγητής: κ. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών οικ. ετών 2011 & 2012 

 
3) Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011 παρουσιάζει: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 106.923,90€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 70.201,93€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 67,76€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 177.193,59€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 77.691,24€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 99.502,35€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 177.193,59€ 

 
Παρακαλούμε όπως προελέγξετε τον παραπάνω απολογισμό. 

4) Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2012 παρουσιάζει: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 176.841,86€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 99.502,35€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 3.737,16€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 280.081,37€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 207.724,73€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 72.356,64€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 280.081,37€ 

 
Παρακαλούμε όπως προελέγξετε τον παραπάνω απολογισμό. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
        ΑΔΑ: 693ΔΟΚΖ1-0ΤΒ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Διεύθυνση: Υπολοχαγού Γάτου 12  
Ταχ. Κωδικός: 33100  Άμφισσα  
Πληροφορίες: Ε. Φέλλου 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr 

 
 
 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:  01 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2023 

 

 

 

 

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 

mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/12.01.2023 συνεδρίασης  

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Δελφών 
 

ΘΕΜΑ 1ο: α] Ακύρωση των αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012 αντίστοιχα, στους οποίους υπάρχουν στοιχεία που εκ 
παραδρομής δεν είχαν ληφθεί υπόψιν και 
β] Έγκριση των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 & 2012 εκ νέου». 
 
    Στην Άμφισσα σήμερα, στις 12.01.2023, ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά από την  αριθμ. πρωτ. 05/10.01.2023 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη  (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) νόμιμα στα μέλη.    
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών δήλωσαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος  1. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, Μέλος 

2. Ιωάννης Μανανάς, Μέλος  2. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιπρόεδρος 
3. Χρύσα Σεγκούνη, Μέλος 3. Ευστάθιος Λεοντίου, Μέλος 
4. Ευμορφία Τσικνή, Μέλος 4. Ασημένια Αναγνωστοπούλου, Μέλος 
5. Νικόλαος Φουσέκης, Μέλος   
6. Νικόλαος Παπούλιας, Μέλος   
7. Ευστάθιος Μαλάκης, Μέλος   

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κατόπιν προσκλήσεως και ο κος Βασίλειος Βασιλείου 
λογιστής. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Ευαγγελία Φέλλου, υπάλληλο Δήμου Δελφών. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (01) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι: 
2. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 

τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ , σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών, η Σχολική Επιτροπή έπρεπε να 
προχωρήσει στην έγκριση των απολογισμών  και στη συνέχεια να τους παρουσιάσει για 
τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Πράγματι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τον Απολογισμό και τον κάτωθι απολογιστικό 
πίνακα οικονομικού έτους 2011 και προχώρησε στην τελική έγκριση, με την αριθ. 05/2014 
απόφαση. 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2011 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2010…. 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης ……………. 0,00 

Τόκοι από καταθέσεις ………………….. 0,00 Υλικά καθαριότητας ………………….. 0,00 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 78.868,09 Αμοιβή καθαρίστριας ………………… 7.987,35 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
67.471,61 

Θέρμανση ……………………………. 
26.440,94 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Προμήθεια επίπλων και σκευών ………. 0,00 

Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 27.984,62 Εισφορά Σχολικής Επιτροπής στο ΙΚΑ .. 3.717,66 
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Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Παροχές Τρίτων……………………….. 6.410,00 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 1.496,80 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών………… 3,00 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 0,00 Λοιπές δαπάνες ……………………….. 10,59 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00   

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00   

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 0,00 Σύνολο Εξόδων……………………… 44.572,51 

                                                      Καταθέσεις 58.910,53 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2011…. 58.910,53 Προμηθεια Γραφικής  Ύλης……………. 3.460,09 

Τόκοι από καταθέσεις …………………..  Εισφορές Σχολικής Επιτροπής στο 
ΙΚΑ…………….. 

10.013,88 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 125.911,08 Αμοιβές  Καθαριστριών…………… 29.399,15 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
351,00 

Δαπάνες  Θέρμανσης ………………………. 
50.750,28 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Δαπάνες Επισκευής  κ  ́Συντήρησης 867,14 

Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 41.841,57  Παροχές Τρίτων ΔΕΗ -ΟΤΕ 36.529,08 

Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών 12,00 
 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 3.845,50 Πρόστιμα προς  Τρίτους 194,41 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 3.500,00 Αμοιβές Τρίτων…………………….. 2.035,61 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00 Μ.Τ.Π.Υ. 143,00 

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00 Φόροι 570,44 

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 0,00 Σύνολο Εξόδων……………………… 133.975,08 

Έσοδα από Εμβάσματα 
Δημοσίου(Ξενόγλωσσα) 

671,08                                                     Καταθέσεις 39.743,74 

Εγγυήσεις Κυλικείων 900,00                                                         Μετρητά 1.363,82 

      Μερικό Σύνολο…………………… 175.082,64 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων.  52.300,00 

  Χρηματοδότηση   σε κυλικεία 4.545,38 

  Δωρεά  και  Έκτακτη Επιχορήγηση στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας 

4.002,74 

Σύνολο Εσόδων…………………..  
235.930,76 

  

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 235.930,76 

                                                         Μετρητά 351,00 

      Μερικό Σύνολο…………………… 103.834,04 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων... 71.987,08 

    

Σύνολο Εσόδων………………….. 175.821,12 Τελικό Σύνολο…………………........... 175.821,12 

    

 
Στην πορεία και ελέγχοντας εκ νέου τα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν έσοδα και 
έξοδα τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί, με αποτέλεσμα το λάθος της υπ’ αρ. 05/2014 
απόφασης να μεταφερθεί και στην επόμενη 18/2014 απόφαση έγκρισης απολογισμού 
οικονομικού έτους 2012. 
 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2012 
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Ο κος Βασίλεος Βασιλείου, στο λογιστικό γραφείο του οποίου έχει ανατεθεί το κλείσιμο 
χρήσης των οικονομικών ετών 2011 και 2012, ανέφερε λεπτομερώς στο Διοικητικό 
Συμβούλιου τις παραλείψεις και κατέθεσε τους κάτωθι Πίνακες Απολογισμών  με την σωστή 
πλέον αποτύπωση, ως προς τα έσοδα, έξοδα και τα ταμειακά υπόλοιπα. 
 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. επιτροπή 70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη χρήση 67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών 
διαθεσίμων 

99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,59 

 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 3.456,48 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 

  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 

  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις τράπεζες 99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο ταμείο 442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση : 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων χρήσεως 2012 207.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 31/12/2012 72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

2. Την ακύρωση των υπ’ αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012. 
2. Την έγκριση εκ νέου των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
1) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. 
2)Την υπ΄αριθ.05/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών με ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΚΖ1-2ΛΠ. 
3) Την αριθ. 18/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Δελφών με ΑΔΑ:7ΕΠΒΟΚΖ1-ΟΨΖ. 
4) Τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων - Εξόδων  που παρουσίασε ο κος Βασιλείου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1] Ακυρώνει τις αριθ. 05/2014 και αριθ.18/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2] Εγκρίνει εκ νέου τους  Απολογιστικούς  Πίνακες  Εσόδων -Εξόδων-Ταμιακών υπολοίπων 
οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. επιτροπή 70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη χρήση 67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,5
9 

 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 3.456,48 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 
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  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 

  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις τράπεζες 99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο ταμείο 442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση : 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων χρήσεως 2012 202.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 31/12/2012 72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
3]Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών στην Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Δελφών προς έγκριση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2023 
……………………………………………… 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
 Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας                                Τα Μέλη 

                                             
         ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ 
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23. 
΄Εγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών οικ. έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
Προέλεγχος απολογισμών  εσόδων – εξόδων της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών οικ. έτους 2011 
 

Ο απολογισμός εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2011  
(01/07/2011 έως 31/12/2011) παρουσιάζει: 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 87.033,94€ 

ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 125.221,66€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 4.258,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 216.513,60€ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 74.830,02€ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 141.683,58€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 216.513,60€ 

 
Παρακαλούμε όπως προελέγξετε τον παραπάνω απολογισμό. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
        ΑΔΑ: 693ΔΟΚΖ1-0ΤΒ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 01ης/12.01.2023 συνεδρίασης  

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης  του Δήμου Δελφών 
 

ΘΕΜΑ 1ο: α] Ακύρωση των αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012 αντίστοιχα, στους οποίους υπάρχουν στοιχεία που εκ 
παραδρομής δεν είχαν ληφθεί υπόψιν και 
β] Έγκριση των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 & 2012 εκ νέου». 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Διεύθυνση: Υπολοχαγού Γάτου 12  
Ταχ. Κωδικός: 33100  Άμφισσα  
Πληροφορίες: Ε. Φέλλου 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr 

 
 
 
Τηλέφωνο: 2265072374 
Ηλεκτ. Δ/νση: e.fellou@delphi.gov.gr 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:  01 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 01/2023 

 

 

 

 

της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης 

mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
mailto:e.fellou@delphi.gov.gr
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    Στην Άμφισσα σήμερα, στις 12.01.2023, ημέρα Πέμπτη συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης μετά από την  αριθμ. πρωτ. 05/10.01.2023 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Ζαχαρόπουλου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη  (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) νόμιμα στα μέλη.    
    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών δήλωσαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (07) μέλη: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Πρόεδρος  1. Χρυσούλα Πονήρη-Σεγδίτσα, Μέλος 

2. Ιωάννης Μανανάς, Μέλος  2. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιπρόεδρος 
3. Χρύσα Σεγκούνη, Μέλος 3. Ευστάθιος Λεοντίου, Μέλος 
4. Ευμορφία Τσικνή, Μέλος 4. Ασημένια Αναγνωστοπούλου, Μέλος 
5. Νικόλαος Φουσέκης, Μέλος   
6. Νικόλαος Παπούλιας, Μέλος   
7. Ευστάθιος Μαλάκης, Μέλος   

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε κατόπιν προσκλήσεως και ο κος Βασίλειος Βασιλείου 
λογιστής. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Ευαγγελία Φέλλου, υπάλληλο Δήμου Δελφών. 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το πρώτο (01) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι: 
3. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρ.12β της υπ’ αριθ. 8440/24.02.2011 (ΦΕΚ 318/25.02.2011 

τεύχος Β’) απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ , σχετικά με τον καθορισμό λειτουργίας των Σχολικών 
Επιτροπών και ρύθμισης οικονομικών θεμάτων αυτών, η Σχολική Επιτροπή έπρεπε να 
προχωρήσει στην έγκριση των απολογισμών  και στη συνέχεια να τους παρουσιάσει για 
τελική έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Πράγματι το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχθηκε τον Απολογισμό και τον κάτωθι απολογιστικό 
πίνακα οικονομικού έτους 2011 και προχώρησε στην τελική έγκριση, με την αριθ. 05/2014 
απόφαση. 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2011 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2010…. 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης ……………. 0,00 

Τόκοι από καταθέσεις ………………….. 0,00 Υλικά καθαριότητας ………………….. 0,00 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 78.868,09 Αμοιβή καθαρίστριας ………………… 7.987,35 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
67.471,61 

Θέρμανση ……………………………. 
26.440,94 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Προμήθεια επίπλων και σκευών ………. 0,00 

Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 27.984,62 Εισφορά Σχολικής Επιτροπής στο ΙΚΑ .. 3.717,66 

Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Παροχές Τρίτων……………………….. 6.410,00 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 1.496,80 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών………… 3,00 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 0,00 Λοιπές δαπάνες ……………………….. 10,59 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00   

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00   

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 0,00 Σύνολο Εξόδων……………………… 44.572,51 

                                                      Καταθέσεις 58.910,53 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ 

Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης  2011…. 58.910,53 Προμηθεια Γραφικής  Ύλης……………. 3.460,09 

                                                         Μετρητά 351,00 
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Τόκοι από καταθέσεις …………………..  Εισφορές Σχολικής Επιτροπής στο 
ΙΚΑ…………….. 

10.013,88 

Επιχορηγήσεις – Κ.Α.Π………………… 125.911,08 Αμοιβές  Καθαριστριών…………… 29.399,15 

Χρηματικά υπόλοιπα σχολ. κοινοτήτων… 
351,00 

Δαπάνες  Θέρμανσης ………………………. 
50.750,28 

Επιχορήγηση από ίδιους πόρους………… 0,00 Δαπάνες Επισκευής  κ  ́Συντήρησης 867,14 

Επιχορήγηση από Ε.Ι.Ν……………………. 41.841,57  Παροχές Τρίτων ΔΕΗ -ΟΤΕ 36.529,08 

Έσοδα από ενοίκια …………………….. 0,00 Έξοδα Προμήθειας Τραπεζών 12,00 
 

Έσοδα από κυλικείο …………………… 3.845,50 Πρόστιμα προς  Τρίτους 194,41 

Έσοδα από δωρεές …………………….. 3.500,00 Αμοιβές Τρίτων…………………….. 2.035,61 

Έσοδα από εισφορές γονέων …………… 0,00 Μ.Τ.Π.Υ. 143,00 

Έσοδα από εορτές κ.λπ. ……………… 0,00 Φόροι 570,44 

Έσοδα από εκποιήσεις παγίων στοιχείων.. 0,00 Σύνολο Εξόδων……………………… 133.975,08 

Έσοδα από Εμβάσματα 
Δημοσίου(Ξενόγλωσσα) 

671,08                                                     Καταθέσεις 39.743,74 

Εγγυήσεις Κυλικείων 900,00                                                         Μετρητά 1.363,82 

      Μερικό Σύνολο…………………… 175.082,64 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων.  52.300,00 

  Χρηματοδότηση   σε κυλικεία 4.545,38 

  Δωρεά  και  Έκτακτη Επιχορήγηση στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ιτέας 

4.002,74 

Σύνολο Εσόδων…………………..  
235.930,76 

  

  ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 235.930,76 

      Μερικό Σύνολο…………………… 103.834,04 

  Χρηματοδότηση Σχολικών Κοινοτήτων... 71.987,08 

    

Σύνολο Εσόδων………………….. 175.821,12 Τελικό Σύνολο…………………........... 175.821,12 

    

 
Στην πορεία και ελέγχοντας εκ νέου τα στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν έσοδα και 
έξοδα τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί, με αποτέλεσμα το λάθος της υπ’ αρ. 05/2014 
απόφασης να μεταφερθεί και στην επόμενη 18/2014 απόφαση έγκρισης απολογισμού 
οικονομικού έτους 2012. 
 

Οικονομικός Πίνακας Απολογισμού 2012 
 
Ο κος Βασίλεος Βασιλείου, στο λογιστικό γραφείο του οποίου έχει ανατεθεί το κλείσιμο 
χρήσης των οικονομικών ετών 2011 και 2012, ανέφερε λεπτομερώς στο Διοικητικό 
Συμβούλιου τις παραλείψεις και κατέθεσε τους κάτωθι Πίνακες Απολογισμών  με την σωστή 
πλέον αποτύπωση, ως προς τα έσοδα, έξοδα και τα ταμειακά υπόλοιπα. 
 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. επιτροπή 70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη χρήση 67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών 
διαθεσίμων 

99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,59 

 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 3.456,48 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 

  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 
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  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις τράπεζες 99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο ταμείο 442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση : 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων χρήσεως 2012 207.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 31/12/2012 72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

3. Την ακύρωση των υπ’ αριθ. 05/2014 και 18/2014 αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι απολογισμοί του 2011 και 2012. 
2. Την έγκριση εκ νέου των απολογισμών οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δελφών ύστερα από διαλογική 
συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 
1) Την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου. 
2)Την υπ΄αριθ.05/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δήμου Δελφών με ΑΔΑ: ΒΙΦ8ΟΚΖ1-2ΛΠ. 
3) Την αριθ. 18/2014 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου 
Δελφών με ΑΔΑ:7ΕΠΒΟΚΖ1-ΟΨΖ. 
4) Τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων - Εξόδων  που παρουσίασε ο κος Βασιλείου. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
1] Ακυρώνει τις αριθ. 05/2014 και αριθ.18/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2] Εγκρίνει εκ νέου τους  Απολογιστικούς  Πίνακες  Εσόδων -Εξόδων-Ταμιακών υπολοίπων 
οικονομικών ετών 2011 και 2012. 
 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 1.621,01 
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ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

27.984,62 Αμοιβές προσωπικού 12.630,69 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 75.780,55 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

12.657,76 

      -------//------- : για αγορά ξενόγλωσσων 494,20 Υλικά καθαριότητας 3.961,17 

      -------//-------: για αγορά Η/Υ         1.518,73 Αμοιβές τρίτων 778,27 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: Δωρεά  Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

  Θέρμανση 26.452,66 

  Φωτισμός 6.410,00 

  Τηλεφωνικά τέλη 162,53 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 1.145,80 Ταχυδρομικά  

Τόκοι από καταθέσεις  Προμήθειες τραπεζών  

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2011 106.923,90 Έξοδα εκδηλώσεων 1.112,17 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

299,15 

Υπόλοιπα   Επισκευές συντηρήσεις 11.047,26 

Υπόλοιπο Απογραφής από προηγ. σχολ. επιτροπή 70.201,93 Λοιπές δαπάνες 558,57 

 70.201,93   

  Φόροι προηγούμενης χρήσης  

    

Φόροι πληρωτέοι σε επόμενη χρήση 67,76 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 77.691,24 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 99.060,23 

Σύνολο οφειλών πληρωτέα στην επόμενη χρήση 67,76 Μετρητά 442,12 

  Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων 99.502,35 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    

Γενικό Σύνολο 177.193,59 Σύνολο 177.193,5
9 

 
                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 
 

Ετήσιος Συνοπτικός Πίνακας Απολογισμού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ Ποσά σε 
euro 

Έσοδα τρέχουσας χρήσεως  Αγορές πάγιου εξοπλισμού 3.456,48 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ: Ίδρυμα νεολαίας και Διά βίου 
μάθησης 

41.841,57 Αμοιβές προσωπικού 44.974,19 

       -------//------- : Δήμου Δελφών 125.911,08 Προμήθεια βιβλίων-γραφικής 
ύλης 

28.417,09 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ ΑΕ 1.000,00 Υλικά καθαριότητας 9.483,56 

  ----//----   : S & B AE 2.500,00 Αμοιβές τρίτων 1.355,15 

Έσοδα από ενοίκια κυλικείων 5.589,21 Εργασίες απολυμάνσεων-
απεντομώσεων 

 

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2012 176.841,86 Θέρμανση 59.940,47 

  Φωτισμός 23.578,89 

Υπόλοιπα  31/12/2011  Τηλεφωνικά τέλη 16.448,20 

Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στις τράπεζες 99.060,23 Ταχυδρομικά 874,47 
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Yπόλοιπο προηγούμενης χρήσης στο ταμείο 442,12 Προμήθειες τραπεζών 12,00 

 99.502,35 Έξοδα εκδηλώσεων 2.103,91 
 

  Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού 

375,34 

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε επόμενη χρήση : 
                                            1. ΕΦΚΑ 

 
3.683,67 

Επισκευές συντηρήσεις 14.958,25 

                                            2. Κρατήσεις υπέρ τρίτων 53,49 Λοιπές δαπάνες 1.746,73 

 3.737,16   

  Σύνολο εξόδων χρήσεως 2012 202.724,73 

  Καταθέσεις σε τράπεζες 66.807,72 

  Μετρητά 5.548,92 

  Υπόλοιπα ταμείου 31/12/2012 72.356,64 

Γενικό Σύνολο 280.081,37 Γενικό Σύνολο 280.081,37 

 
3]Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών στην Οικονομική 
Επιτροπή Δήμου Δελφών προς έγκριση. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 01/2023 
……………………………………………… 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται 
 Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γραμματέας                                Τα Μέλη 

                                             
         ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ                                  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΛΑΚΗΣ 
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24. 
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπηρετούντων 
αιρετών και υπαλλήλων στο Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας για το έτος 2023.  
(Εισηγήτρια: κ. Σωτηρία Τσίγκα, αν. προϊσταμένη  της  Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών & 
Ανθρώπινων Πόρων). 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Έχοντας υπόψη: 
  
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

στη Δημόσια Διοίκηση κλπ».  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α/22-4-2005).  

3. του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»  (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006). 

4. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-7-2007) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».  

5. Τις διατάξεις των άρθρων 58 σχετικές με τις αρμοδιότητες Δημάρχου και 280 παρ. 1 
σχετικές με τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − 
Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» 
(ΦΕΚ94/τ.Α΄/14-8-2015) & του εγγράφου 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 (ΑΔΑ:ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) 
του Υπ. Οικονομικών για «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υπο-
παραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α’), 
σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι  ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώπων, ανάλογα με τον κλάδο, την κατηγορία, την 
ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ 
ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Στο όριο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι ημέρες για 
μετακίνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας αλλά και για 
συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κλπ. 

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 42 του Ν. 5000/22 (ΦΕΚ 226 Α/9-12-2022) «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 - Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο 
Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και 
φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία - Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές 
ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων 
και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων - Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 
οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» που αφορούν τις Ημέρες μετακίνησης εκτός 
έδρας αιρετών - Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 3 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 
4336/2015.  

8. Την αριθμ.648/21 (αριθμ.πρωτ.69738/24.09.2021)(ΑΔΑ:ΨΕΞΩ46ΜΤΛ6-Κ68) εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Μετακίνηση αιρετών των Δήμων εντός και 
εκτός της χώρας».  

9. Τις διατάξεις της αρ. 46358/14-03-2022 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί Έγκρισης του Νέου Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών Νομού Φωκίδας (ΦΕΚ 1648/τ.Β’/07.04.2022). 
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10. Τις ανάγκες των Αιρετών και τα αιτήματα των Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, για 
μετακίνηση εκτός έδρας των δημοτικών υπαλλήλων (για τη διεκπεραίωση υποθέσεων 
του Δήμου, επιβλέψεων  Δημ. Έργων, εποπτείες, αυτοψίες, μεταφορές, συλλογής 
στοιχείων, την συμμετοχή σε σεμινάρια κ.λπ.). 

11. Το γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων και των αιρετών που 
μετακινούνται εκτός έδρας ανέρχεται σε σαράντα (40), εκ των οποίων  οι  τριάντα (30)  
είναι υπηρετούντες υπάλληλοι (συμπεριλαμβανομένου του Νομικού Συμβούλου) και  οι 
δέκα (10) αιρετοί.  

12. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την αρ. 2405/01-02-2023 βεβαίωση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και 
Ανάπτυξης έχουν εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις 
των αιρετών και των  υπαλλήλων του Δήμου μας στον προϋπολογισμό του οικονομικού 
έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. αριθμ. 30/272/20-12-2022 (ΑΔΑ: 
9ΠΜΞΩ9Θ-ΣΗ0)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών και  έχουν ως εξής: 
 

Κ.Α. 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών. 

2.000,00 €. 

00-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

1.800,00 €. 

10-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

1.000,00 €. 

15-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

1.000,00 €. 

30-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση    
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

9.000,00 €. 

35-6422   Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση    
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

1.000,00 €. 

40-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων. 

12.000,00 €. 

 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 
Όπως το δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει για το έτος 2023 το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 

κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας σε εξήντα (60) ημέρες, για έκαστο εκ των υπηρετούντων 
αιρετών καθώς και με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου και  Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου ή 
Ορισμένου χρόνου υπαλλήλων στο Δήμο Δελφών Νομού Φωκίδας, όπως εμφανίζονται στους 
παραπάνω ΚΑ του προϋπολογισμού μας. 
 

  



[85] 

 

25. 

Έγκριση συνδρομής του Δήμου Δελφών για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2022». . 

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

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

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 

Όπως προβλέπεται από την διαδικασία συμμετοχής παραλιών στο πρόγραμμα 
Γαλάζιες Σημαίες 2023, ο Δήμος Δελφών επανακατέθεσε τις αιτήσεις υποψηφιότητας για 
τέσσερις παραλίες του (Ακτές Μαιάμι, Τροκαντερό, Καλαφάτης και Άγιοι Πάντες) το 
Δεκέμβριο του 2022. Μετά τους υποχρεωτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, οι 
παραλίες του Δήμου Δελφών εντάχθηκαν στο σύνολό τους στις βραβευμένες ακτές. Προς 
ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται και η σχετική κατάθεση συνδρομής 495,00€ ανά 
υποψηφιότητα/ παραλία και 100,00 € συνδρομή για συμμετοχή ένταξης νέας παραλίας.  Η 
υποχρεωτική αυτή συνδρομή καλύπτει από τον Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος στην 
Ελλάδα (ΕΕΠΦ) τα απαραίτητα έξοδα σχετικά με τον ομαλό έλεγχο και την ορθή διεξαγωγή 
του Προγράμματος. Οι συνδρομές πρέπει να κατατεθούν στο όνομα «Ελληνική Εταιρία 
Προστασίας της Φύσης» Α.Φ.Μ.090136803 Δ.Ο.Υ.: Δ’ Αθηνών με ταχυδρομική επιταγή ή με 
κατάθεση στον λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗ: GR56 0110 1040 0000 1042 9666 620. 

Εισηγούμαστε την έγκριση της συνδρομής του Δήμου Δελφών στο Πρόγραμμα 
«Γαλάζιες Σημαίες» 2023  συνολικού ποσού 2.080,00€ που θα βαρύνει τον προϋπολογισμός 
του Δήμου Δελφών, έτους 2023 με ΚΑ: 00-6453.004 και τίτλο «Συνδρομή για τη συμμετοχή 
των ακτών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες». 
                                                                        ____________________ 

 

 

 

 


