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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(14 Ιουλίου 2021)
------ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη,
αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
2. Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)» και ορισμός του Δημάρχου ως νομίμου
εκπροσώπου για την υπογραφή του. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ.
προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Έγκριση αποδοχής τρίτης παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου
Λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»-Άξονας Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη
Κινητικότητα». (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών
Υπηρεσιών).
4. Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών. Προσαρμογή στις διατάξεις
του ν. 4782/2021. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης
Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Τροποποίηση (3η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με
ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. (Εισηγήτρια: κ.
Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).
6. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν.
προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών ).
7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Κλήρωση Δημοτικών συμβούλων.
(Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
8. Κατανομή πίστωσης της Β’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των
σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2021 συνολικού ποσού
73.040,00€. (Εισηγητής: κ Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).
9. Γνωμοδότηση για ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο
Γαλαξιδίου Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός
σύμβουλος).
10. Τροποποίηση της αριθ. 478/12.11.2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
«Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ.
Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).
11. Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και
Αιθουσών Συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ, που
παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της καθολικής
διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013). (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος,
Αντιδήμαρχος
12. Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και του σχεδίου τεχνικού
προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2022 σύμφωνα με το
άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
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13. Ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού των Περιφερειακών
Τηλεοπτικών Σταθμών από τον Εθνικό Σχεδιασμό για την κάλυψη των «λευκών
περιοχών». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
14. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης
μηχανοστασίου και αποθήκης. (Εισηγητής: Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
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1.
Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2021.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 18
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 18ης/26.05.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου
Δελφών οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 26.05.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 8965/21.05.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
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8.
9.

Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί
κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα
με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει
να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
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Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού
και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό
Οικονομικό Νομού Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος παρόν στην ψήφιση του θέματος.
Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο
και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10
άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της Δημοτικής
Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι καταψηφίζει την
εισήγηση.
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την
εισήγηση. Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής, με ψήφους έξι (6) υπέρ και ένα
(1) κατά:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 6, Κατά: 1)
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(Μειοψηφούντα του κ. Παναγιώτη Μέγκου)
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως
εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

Α/Α

Κ.Α.

19/5/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ :
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
1

00-6434.

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων

2

00-6463.002

3

30-6641.

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (Δαπάνες δημοσιότητας της δράσης "ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

4

35-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

5

00-8261.001

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

2.000,00

3.138,20

5.138,20

250,00

565,92

815,92

40.000,00

4.500,35

44.500,35

27.000,00

7.000,00

34.000,00

3.000,00

1.242,92

4.242,92

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 16.447,39

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
6

00-6431.

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου

5.000,00

-138,20

4.861,80

7

00-6432.

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

1.000,00

-1.000,00

0,00

8

00-6433.

10.000,00

-2.000,00

8.000,00

9

15-6644.

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίαςφυσικών προσώπων
και αντιπροσωπειών
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

45.000,00

-10.400,00

34.600,00

10

40-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

2.500,00

-1.100,35

1.399,65

11

15-7135.057

Προμήθεια εξοπλισμού της πράξης "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"

2.920,00

-565,92

2.354,08

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -15.204,47

3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
12

-9111.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

116.678,64
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΣΟΔΩΝ:

-1.242,92
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -1.242,92

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΕΞΟΔΩΝ:
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :

ΑΡΧΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:
ΕΣΟΔΑ (+) :
ΕΣΟΔΑ (-) :

116.678,64
0,00
0,00

ΕΞΟΔΑ (+) :

16.447,39

ΕΞΟΔΑ (-) :

-15.204,47

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
(+/-) :
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :

-1.242,92
115.435,72

115.435,72

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

0,00
115.435,72

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 191/26.05.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
……………………………………………………………………………………………………………………..
Β)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 21
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 215/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 21ης/08.06.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου
Δελφών οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 08.06.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10080/04.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου
κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
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άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί
κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα
με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει
να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού
και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό
Οικονομικό Νομού Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος παρόν στην ψήφιση του θέματος.
Επίσης, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος παρόν στην
ψήφιση του θέματος.
Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο
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και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10
άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την
εισήγηση. Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής:
Αποφασίζει ομόφωνα,
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως
εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1

1211.006

2

4219.003

Επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου
Επιστροφή εν γένει χρημάτων
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

49.770,00

49.770,00

99.540,00

7.857,16

13.142,84

21.000,00

62.912,84

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
3

00-6463.001

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

4

15-6041.010

5

15-6054.010

6

15-6262.045

7

15-6662.013

8

15-6662.014

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΦΚΑ (Προσωπικό Καθαριότητας Σχολικών
Μονάδων)
Αντικατάσταση λαμπτήρων και επισκευή φωτιστικών (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Λαμπτήρες)(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
Προμήθεια υαλοπίνακα πόρτας εισόδου(ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)

9

15-7135.103

10

4.000,00

4.000,00

8.000,00

112.000,00

40.000,00

152.000,00

27.770,00

9.770,00

37.540,00

0,00

130,00

130,00

0,00

261,61

261,61

0,00

332,32

332,32

Προμήθεια αφυγραντήρων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

1.500,00

1.500,00

15-7135.104

Προμήθεια πινάκων ανακοινώσεων (ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)

0,00

600,00

600,00

11

15-7135.105

Προμήθεια σκέπαστρου εισόδου (ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)

0,00

650,00

650,00

12

00-8261.001

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

4.242,92

4.000,00

8.242,92

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 61.243,93

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
Κ.Α.
ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
13

70.01-7326.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΙΔΡΥΜΑ
6.109,00
ΣΤΕΦΟΥ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

Α/Α
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-3.473,93
2.635,07
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -3.473,93

4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
14

-9111.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115.435,72
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
:

ΕΣΟΔΩΝ:

62.912,84

5.142,84
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.142,84

ΕΞΟΔΩΝ:

62.912,84

120.578,56

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 215/08.06.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
………………………………………………………………………………………………………
Γ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 224/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης/18.06.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 2ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου
Δελφών οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10604/14.06.2021 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο
75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:

15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δεύτερο (02ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
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άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί
κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα
με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει
να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού
και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό
Οικονομικό Νομού Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος ότι καταψηφίζουν την εισήγηση.
Επίσης, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι
καταψηφίζει την εισήγηση με την κάτωθι τοποθέτηση:
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«…… Ψηφίζω κατά διότι δεν εξηγείται για ακόμα μία φορά με ποια λογική γίνονται οι
συγκεκριμένες αλλαγές και δεν παρουσιάζεται ποιες είναι σήμερα οι ανάγκες και οι
προτεραιότητες που επιβάλλουν την αναμόρφωση.…».
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την
εισήγηση. Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή
διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής, με ψήφους έξι (6) υπέρ και τρία
(3) κατά:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 6, Κατά: 3)
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου και
Παναγιώτη Μέγκου)
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως
εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :

Α/Α

Κ.Α.

17/6/2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ :

15

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1

4319.001

2

4319.002

Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης
11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το Πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Επιχορήγηση του Δήμου στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος του ΟΑΕΔ
που αφορά την απασχόληση ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ)
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

65.000,00

20.500,00

85.500,00

0,00

14.400,00

14.400,00

34.900,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
3

00-6111.

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

4

00-6142.008

5

00-6737.006

6

10-6117.002

7

35.000,00

6.000,00

41.000,00

Αμοιβή Κτηματολογίου Α.Ε.

2.500,00

9.000,00

11.500,00

1.000,00

50.000,00

51.000,00

0,00

9.920,00

9.920,00

15-6117.004

Προγραμματική σύμβαση με το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ για την παροχή υπηρεσίας
με τίτλο "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ"
Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου από ορκωτούς λογιστές χρήσεως
2018
Δαπάνες διενέργειας εμποροπανήγυρης Δ.Κ. Άμφισσας

0,00

24.000,00

24.000,00

8

15-6662.011

Προμήθεια πανιού σκίασης για το Δημοτικό Κολυμβητή

0,00

3.000,00

3.000,00

9

70.01-6041.002

0,00

18.210,00

18.210,00

10

70.01-6041.004

55.000,00

61.550,00

116.550,00

11

70.01-6054.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)-Μισθοδοσία προγράμματος ΟΑΕΔ (ΑΜΕΑ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 11/2017 του ΟΑΕΔ που αφορά το
πρόγραμμα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών
Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ ΕΦΚΑ (ΟΑΕΔ-ΑΜΕΑ)

0,00

4.916,70

4.916,70

12

70.01-6054.004

10.000,00

21.468,50

31.468,50

13

70.01-6232.001

0,00

5.000,00

5.000,00

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης
μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)
Μισθώματα κτιρίων

Α/Α
14

Κ.Α.
15-7135.011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (απινιδωτές) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του
1.000,00
Δήμου
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
3.000,00
4.000,00
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 216.065,20

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
15

00-6073.

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια

2.500,00

-1.000,00

1.500,00

16

00-6733.

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

17

00-6739.026

Καταβολή επιδόματος στέγασης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

15.000,00

-7.500,00

7.500,00

18

00-6739.027

Καταβολή επιδόματος σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας

9.000,00

-4.500,00

4.500,00

19

10-6117.001

18.600,00

-10.000,00

8.600,00

20

10-6142.008

24.000,00

-2.920,00

21.080,00

21

10-6266.001

Ετήσια παροχή υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου και τη
βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του
Συμβουλευτική υποστήριξη στην επιτροπή εκπόνησης Επιχειρησιακού
Προγράμματος 2019-2023
Συντήρηση-υποστήριξη μηχανογραφικών εφαρμογών λογισμικού του Δήμου

45.000,00

-1.996,80

43.003,20

22

10-6612.

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

13.673,00

-4.000,00

9.673,00

23

10-6691.

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

2.500,00

-2.000,00

500,00

24

10-6699.001

Προμήθεια ειδών εποχικού χαρακτήρα

1.000,00

-1.000,00

0,00

25

10-6699.002

Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων

2.000,00

-2.000,00

0,00

26

15-6162.012

Συντήρηση έργων τέχνης του Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξειδίου.

500,00

-500,00

0,00

27

15-6162.027

Χημική ανάλυση νερού κολυμβητηρίου & ακτών

2.500,00

-2.500,00

0,00

28

15-6162.030

Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης

1.000,00

-500,00

500,00

29

15-6262.001

3.000,00

-3.000,00

0,00

30

15-6262.005

Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Ιτέας, ΔΕ Πολυδρόσου, ΔΕ
Δεσφίνας
Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στην ΔΕ Παρνασσού

12.000,00

-3.002,90

8.997,10

31

15-6262.008

32

3.000,00

-3.000,00

0,00

15-6262.010

Συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αμφισσας, ΔΕ Γραβιάς, ΔΕ
Δελφών
Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στην ΔΕ Γραβιάς

11.000,00

-2.750,75

8.249,25

33

15-6262.042

Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Άμφισσας στην Δ.Ε Άμφισσας

22.160,00

-3.505,88

18.654,12

34

15-6262.043

Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Ιτέας στην Δ.Ε. Ιτέας

22.000,00

-4.100,70

17.899,30

Α/Α

Κ.Α.

35

15-6265.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.000,00

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-500,00
500,00

36

15-6265.004

Χόρδισμα και επισκευή πιάνων για τα Δημοτικά Ωδεία του Δήμου

1.000,00

-500,00

500,00

37

15-6471.

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

2.000,00

-2.000,00

0,00

38

15-6472.

Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων

2.000,00

-1.000,00

1.000,00

39

15-6691.002

1.500,00

-1.500,00

0,00

40

30-6662.003

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού, φωταγωγήσεων και εορταστικού εξοπλισμού
Κ. Πεντεορίων
Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος

8.000,00

-2.277,40

5.722,60

41

40-6654.001

3.000,00

-3.000,00

0,00

42

45-6162.001

Προμήθεια λοιπού εκτυπωτικού υλικού (κεφαλές plotter, ταινίες κεφαλής και λοιπά
αναλώσιμα υλικά)
Παροχή υπηρεσιών για ανάγκες νεκροταφείων

5.000,00

-5.000,00

0,00

43

70.01-6261.002

Συντήρηση και ελαιοχρωματισμός κτιρίων

4.000,00

-4.000,00

0,00

44

70.01-6264.004

Επισκευή και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης

3.000,00

-1.000,00

2.000,00

45

70.01-6412.

Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

2.500,00

-1.000,00

1.500,00

46

70.01-6413.

Μεταφορές προσώπων

2.000,00

-2.000,00

0,00

47

70.01-6414.

Μεταφορές εν γένει

2.000,00

-2.000,00

0,00

48

70.01-6662.003

Προμήθεια υαλοπινάκων

7.000,00

-2.015,20

4.984,80

49

10-7133.001

Προμήθεια ντουλαπιών, ερμαρίων και επίπλων

4.000,00

-3.000,00

1.000,00

50

10-7135.010

Προμήθεια και λειτουργία συστημάτων ασφαλείας κτιρίων και εγκαταστάσεων

7.000,00

-7.000,00

0,00

51

15-7133.001

Έπιπλα-σκέυη (καρέκλες γραφείου, βιβλιοθήκες κλπ)

1.300,00

-1.000,00

300,00

52

15-7133.006

Προμήθεια βιβλιοθηκών και ραφιών για την Βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου

500,00

-400,00

100,00

53

15-7133.008

3.500,00

-2.500,00

1.000,00

54

15-7134.001

2.000,00

-2.000,00

0,00

55

15-7135.006

Προμήθεια επίπλων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς (κούνιες,
καρεκλάκια φαγητού κλπ)
Προμήθεια Η/Υ και εκτυπωτή, σκάνερ, προτζέκτορα (βιβλιοθήκη Άμφισσας και
βιβλιοθήκη Γαλαξιδίου, Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου)
Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικών

1.500,00

-1.500,00

0,00

56

15-7135.013

1.000,00

-1.000,00

0,00

57

15-7135.030

Προμήθεια ειδών παρελάσεως Δημοτικής Φιλαρμονικής Ιτέας (σημαίες, λάβαρα,
γάντια παρελάσεως κλπ)
Προμήθεια καθισμάτων για το Δημοτικό Γήπεδο Κ. Δεσφίνας

3.000,00

-3.000,00

0,00

Α/Α

Κ.Α.

58

15-7135.040

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Προμήθεια ηχητικού συστήματος Κ. Δεσφίνας

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
1.500,00

59

15-7135.041

Προμήθεια εξέδρας εκδηλώσεων 8χ8 για την Δ.Ε. Ιτέας

4.000,00

-4.000,00

0,00

60

15-7135.043

Προμήθεια μικροφωνικής και μεγαφωνικής εγκατάστασης για τη Δ.Ε.Παρνασσού

1.500,00

-1.500,00

0,00

61

15-7135.048

Προμήθεια μουσικών οργάνων Δημοτικών Ωδείων

1.000,00

-1.000,00

0,00

62

15-7135.061

Κατασκευή ειδικής σκάλας για ΑΜΕΑ στο Ναυτικό Μουσείο Γαλαξιδίου

3.000,00

-3.000,00

0,00

63

30-7134.004

6.000,00

-6.000,00

0,00

64

30-7135.014

Προμήθεια προγραμματων εφαρμογών Τοπογραφίας-Οδοποιίας και λογισμικού
κλιματισμού
Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης

5.000,00

-3.000,00

2.000,00

65

30-7135.059

Προμήθεια και τοποθέτηση μπαρών ασφαλείας οδών

2.500,00

-1.500,00

1.000,00

66

30-7135.061

Προμήθεια μεταλλικών κολώνων και κολωνακίων

2.500,00

-2.500,00

0,00

67

30-7325.003

3.000,00

-2.500,00

500,00

68

35-7135.001

Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) για εκτέλεση
έργων
Προμήθεια-αντικατάσταση και επισκευή πυροσβεστικών κρουνών

2.500,00

-2.500,00

0,00

69

35-7135.002

Προμήθεια παρελκόμενων για το μηχάνημα κοπής χλοοτάπητα ΔΕ Δεσφίνας

5.000,00

-5.000,00

0,00

70

35-7135.003

Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

5.000,00

-5.000,00

0,00

71

40-7133.001

Προμήθεια ντουλαπών γραφείου

2.000,00

-2.000,00

0,00

72

70.01-7135.007

Προμήθεια υλικών περίφραξης

5.000,00

-5.000,00

0,00

73

70.01-7135.008

Προμήθεια και τοποθέτηση αλουμινίων, παραθύρων πορτών και υαλοπινάκων

12.000,00

-8.000,00

4.000,00

74

70.01-7135.013

Προμήθεια υλικού πρώτων βοηθειών και πυροσβεστήρων οχημάτων

4.000,00

-4.000,00

0,00

75

70.01-7135.022

Προμήθεια ειδών επικάλυψης (λαμαρίνες, αλουμίνια, πάνελ, κλπ)

7.000,00

-1.692,80

5.307,20

76

70.01-7135.029

Επισκευή-αντικατάσταση περιφράξεων

1.000,00

-1.000,00

0,00

77

70.01-7135.030

Προμήθεια αστικού εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

5.000,00

-5.000,00

0,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
-1.500,00
0,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -175.662,43

4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
78
Α/Α

-9111.
Κ.Α.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

120.578,56
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΣΟΔΩΝ:

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

34.900,00

-5.502,77

115.075,79

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -5.502,77
ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΟΔΩΝ:

34.900,00

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 224/18.06.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
……………………………………………………………………………………….
Δ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 24
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 237/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 24ης/30.06.2021 έκτακτης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου Δελφών
οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 30.06.2021, ημέρα Τέταρτη και ώρα 09:30 π.μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11737/29.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γεώργιου Τσατσαρώνη, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018),
όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67
του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών
και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν παρόντα
επτά (7) τακτικά μέλη:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

1.
2.

ΑΠΟΝΤΕΣ
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού είχε
και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος είπε:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή μπορεί να
συνεδριάσει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή γνωστοποιηθεί
την ημέρα της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των
θεμάτων.
Η συνεδρίαση είναι έκτακτη, λόγω των ενεργειών που θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός
ορισμένων προθεσμιών όπως αναλύονται στην από 29/06/2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου
Δελφών, κ. Χαρίλαου Αγαπητού, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του
φορέα, για την οποία έχουν ενημερωθεί τα μέλη.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 29/06/2021 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Δελφών,
κ. Χαρίλαου Αγαπητού, για την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του φορέα, η
οποία παρατίθεται κάτωθι:
------------------------------------------------------------------------------Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση τις Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και τις διατάξεις».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Ν.4555/2018 «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»] - … και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή τις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 26609/31.12.20 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, «Ορισμός Αντιδημάρχων και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (άρθρο 59 Ν. 3852/ 2010)»
6. Την Aριθμ. 6155/178618/19-10-2017 (ΦΕΚ B 3698/2017) «Τροποποίηση του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας».
7. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
8. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
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9. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες
από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
10. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση το Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η
οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0) απόφαση
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό
Νομού Φωκίδας.
11. Το άρθρο 51, παρ. 2 του ν.4795/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4714/2020
(Α’ 148),
Και αφού σκέφτηκε:













Επειδή έως τώρα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες του ανοιχτού διαγωνισμού της
σύμβασης με τίτλο "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ", που προκηρύχθηκε με αρ. πρωτ. 7.484/29.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΠΘ8Ω9Θ-ΙΔΡ)
Επειδή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι κατατέθηκαν τρεις προσφορές,
μια προσφορά για μία Δ.Ε, μια προσφορά για τρεις Δ.Ε. και μια προσφορά για όλες τις Δ.Ε. με
τη τελευταία να τίθεται εκτός αξιολόγησης λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, γίνεται αντιληπτό
ότι χρειάζονται επιπλέον ενέργειες και χρόνος προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια.
Επειδή στη τρέχουσα σύμβαση υπάρχουν κωδικοί με διαθέσιμα υπόλοιπα τα οποία μπορούν
να ισοσκελίσουν την ανεπάρκεια κωδικών καυσίμων που οδεύουν προς εξάντληση.
Επειδή τα διαθέσιμα υπόλοιπα των κωδικών 35: Υπηρεσίες Πρασίνου, 30: Υπηρεσία Τεχνικών
Έργων και 70: Λοιπές Υπηρεσίες δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου έως τη
προβλεπόμενη ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, αξιολογώντας τα μηνιαία
δεδομένα κατανάλωσης καυσίμου εκάστου κωδικού.
Επειδή το διαθέσιμο υπόλοιπο του κωδικού 20: Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
είναι αρκούντος ικανό για να εξασφαλίσει τη κάλυψη των αναγκών της εν λόγω υπηρεσίας αλλά
και την αδυναμία των λειτουργικών αναγκών των λοιπών υπηρεσιών (35, 30 και 70)
Επειδή με το άρθρο 51, παρ. 2 του ν.4795/21 η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου τεσσαρακοστού
τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), όπως προστέθηκε με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 1.5.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 106 του ν.
4714/2020 (Α’ 148), ως προς τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών των Δήμων, παρατείνεται για όσο χρονικό
διάστημα συνεχίζεται η λήψη και εφαρμογή έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2021.
Επειδή τα χρονικά περιθώρια δυνατότητας αξιοποίησης ανταποδοτικών τελών για τη κάλυψη
άλλων αναγκών του Δήμου εκπνέουν την 30η Ιουνίου και προς αποτροπή των δυσμενών
συνεπειών από την έλλειψη καυσίμων, για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δήμου
Δελφών απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
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Δια τους λόγους αυτούς
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021 σύμφωνα με το
παραπάνω σκεπτικό, ως ακολούθως:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Μειώσεις

20: Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

-20.000,00

1.

Αυξήσεις
1.
2.
3.

35: Υπηρεσίες Πρασίνου
30: Υπηρεσία Τεχνικών Έργων
70: Λοιπές Υπηρεσίες

+7.000,00
+5.000,00
+8.000,00

------------------------------------------------------------------------------Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από
29/06/2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών, η οποία
παρατίθεται κάτωθι:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου
εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως
αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων
δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς
αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα
κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων,
αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας
εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως
των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων
των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος
προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις
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εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην
περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των
διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική
ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’
ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας,
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο,
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της
οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για
τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται
εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που
αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην
οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον
αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική
επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων
για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά
πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές
είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια
μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των
καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με
την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η
οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0) απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Νομού
Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το σώμα αφού έλαβε υπόψη τα εισηγητικά κείμενα, τις αναφερόμενες σε αυτά διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των
μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής:
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Αποφασίζει Ομόφωνα,
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Δελφών,
σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
1

30-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

44.500,35

5.000,00

49.500,35

2

35-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

34.000,00

7.000,00

41.000,00

3

70.01-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

40.000,00

8.000,00

48.000,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 20.000,00

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
4

20-6641.

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

200.000,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
:

ΕΣΟΔΩΝ:

-20.000,00

180.000,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -20.000,00

ΕΞΟΔΩΝ:

0,00

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 237/30.06.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
………………………………………………………………………………………………..
Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 238/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης/02.07.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (εκτός ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 λόγω
χορήγησης προκαταβολής ποσού 430.000,00 ευρώ έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους
ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11414/25.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου
κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
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Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της εισήγησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το άρθρο 75 παρ. 3 Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «…
Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να
το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…» και προτείνει να εισαχθεί το θέμα:
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 λόγω χορήγησης προκαταβολής ποσού
430.000,00 ευρώ έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση
επιτακτικών αναγκών του» διότι σύμφωνα με την Διεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών,
αφορά κατεπείγουσα ανάγκη αφού αφενός, η αναγγελία χορήγησης της εν' θέματι προκαταβολής
έγινε μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου οι ενέργειες που πρέπει να
πραγματοποιηθούν (αναμόρφωση κλπ) είναι κατεπείγουσες προκειμένου ο φορέας μας να
καλύψει άμεσα τις επιτακτικές του ανάγκες.
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος διαφωνούν με το κατεπείγον του θέματος και την εκτός ημερησίας διάταξης εισαγωγή
του προς συζήτηση.
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι συμφωνούν και
υπερψηφίζουν το κατεπείγον του εκτός ημερησίας διάταξης θέματος της συνεδρίασης και την
εισαγωγή του προς συζήτηση. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και με
ψήφους επτά (7) υπέρ και δύο (2) κατά:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 7, Κατά: 2)
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου)
Εγκρίνει το κατεπείγον του θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
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«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί
κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα
με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει
να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
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Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού
και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό
Οικονομικό Νομού Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της Δημοτικής
παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος ότι καταψηφίζουν την εισήγηση με την κάτωθι τοποθέτηση:
«………..το ποσό των 430.000 ευρώ είναι αρκετά σημαντικό και ως εκ τούτου το θέμα
πρέπει να έρθει σε τακτική συνεδρίαση προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα των κωδικών του
Π/Υ που κινούνται…..».
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την
εισήγηση. Συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και με ψήφους επτά
(7) υπέρ και δύο (2) κατά:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 7, Κατά: 2)
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου)
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως
εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 λόγω χορήγησης προκαταβολής ποσού 430.000,00 ευρώ έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1

0611.

ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)

4.541.237,76
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

430.000,00

430.000,00

4.971.237,76

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
2

00-8261.008

Απόδοση εισπραχθείσας προκαταβολής ΚΑΠ έτους 2021

0,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

143.334,00

143.334,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 143.334,00

3 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
3

-9111.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

111.798,65
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
:

ΕΣΟΔΩΝ:

430.000,00

286.666,00
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 286.666,00

ΕΞΟΔΩΝ:

430.000,00

398.464,65

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 238/02.07.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
……………………………………………………………………………………………………………………
Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 25
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25ης/02.07.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών Δήμου
Δελφών οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 02.07.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 11414/25.06.2021 πρόσκληση του
Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο
75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018
(ΦΕΚ 133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος
Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:
«………Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/09.08.2019).
2.Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και
άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να
καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
3. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα
της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν
κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν,
ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
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άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 3463/2006.
4. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί
κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της
τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και
διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα
με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει
να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της
απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.
5. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ. 5 άρθρο
77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της
που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού
στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει
και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την
επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του
προϋπολογισμού.
6. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας
πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί
η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους
οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού
και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη
δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής
Επιτροπής.
7. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε
με την αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δελφών, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό
Οικονομικό Νομού Φωκίδας.
8. Η κατωτέρω κρίνεται αναγκαία καθότι πρόκειται για έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθ. 65 παρ. 5 του Ν.
3852/2010.
…………………………………………………………………………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του
σώματος ότι καταψηφίζουν την εισήγηση.
Επίσης, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της
Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι
καταψηφίζει την εισήγηση.
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την
εισήγηση. Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή
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διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής, με ψήφους έξι (6) υπέρ και τρία
(3) κατά:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 6, Κατά: 3)
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου, Αθανάσιου Παναγιωτόπουλου και
Παναγιώτη Μέγκου)
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου
Δελφών, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών την οποία εγκρίνει, ως
εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1

1219.007

Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας
Πρόσκλησης 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας

78.000,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

27.000,00

27.000,00

105.000,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
0,00

1.056,48

1.056,48

10-6054.002

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ

0,00

60,66

60,66

4

10-6117.003

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Προγραμμάτων ΟΑΕΔ

0,00

2.160,00

2.160,00

5

15-6265.002

Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων

500,00

600,00

1.100,00

6

70.01-6041.001

32.000,00

11.000,00

43.000,00

7

70.01-6054.002

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα)-Πρόσκληση 1/2017 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς
Εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωφελής Εργασία)

46.000,00

16.000,00

62.000,00

2

10-6041.002

3

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 30.877,14

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
8

15-6662.003

9

15-6662.004

Προμήθεια αναλωσίμων Δημοτικών Φιλαρμονικών (καλάμια κλαρινέτων,
μπαγκέτες, κλπ)
Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ωδείων (υποπόδια, χορδές, αναλόγια κλπ)

500,00

-200,00

300,00

500,00

-400,00

100,00

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -600,00

4 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
10

-9111.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

115.075,79
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

-3.277,14
ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -3.277,14

111.798,65

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
:

ΕΣΟΔΩΝ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

27.000,00

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΕΞΟΔΩΝ:

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

27.000,00

2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 239/02.07.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
……………………………………………………………………………………..
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2.
Έγκριση σχεδίου δανειακής σύμβασης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)» και ορισμός του Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου για
την υπογραφή του.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΧΕΤ:

1.

Το αριθ. (0)42537_21/24.05.2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο ζητά
την έγκριση του σχεδίου της δανειακής σύμβασης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νομίμου
εκπροσώπου για την υπογραφή του .
Το σχέδιο του δανειστικού συμβολαίου έχει ως εξής :
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
(άρθρο 69 Ν. 4509/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ.
22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης)
ΜΕΤΑΞΥ
Του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ TOY ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
(ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ)
Στ…………………………..στις … μηνός ……………. του έτους ......... και στο κατάστημα της Δημόσιας
Οικονομικής Υπηρεσίας … που βρίσκεται στην οδό ……………. αρ. …, όπου με κάλεσαν για την
υπογραφή της παρούσης, παρουσιάστηκαν σε μένα το/τη συμβολαιογράφο και κάτοικο ..................,
με έδρα τ…. ............................ και γραφείο στην οδό ...............……....... αρ. …, οι μη εξαιρούμενοι από
το νόμο:
Αφενός: O/H κ. ...................................., κάτοικος .................... οδός ....................… αρ. …, κάτοχος του
υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του ........................., η/o οποία/oς ενεργεί στην
προκειμένη περίπτωση, Διευθυντής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας … ως Προϊστάμενος του
Γραφείου Παρακαταθηκών …, καλουμένου εφεξής «Τ. Π. & Δανείων» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα,
με Α.Φ.Μ. 090016565 δυνάμει της παρ. ιδ’ του άρθρου 7 του Π.Δ. 95/96 «Περί Οργανισμού του Τ. Π.
και Δάνειων (Φ.Ε.Κ. 76/τ. Α΄/1996)».
Η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της παρούσας έχει χορηγηθεί στην ανωτέρω εκπρόσωπο του «Τ.
Π. & Δανείων» διά της υπ’ αρ. 2086166/8898/0094/1997 απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών
(Φ.Ε.Κ. 35/τ. Β΄/1997), της οποίας νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα.
Και αφετέρου: Ο κ. ……………… ………………… του ……………, Δήμαρχος Δελφών , κάτοικος ...............,
οδός ………………............. αρ. …, κάτοχος του υπ’ αρ. ………………. Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος του
........................., που ενεργεί στην προκειμένη περίπτωση ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου
Δελφών που εδρεύει στ… ………….., με Α.Φ.Μ. …………….., ο οποίος συστάθηκε σύμφωνα με το ν.
3852/7-6-2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης), καλούμενου εφεξής «ΔΗΜΟΣ».
Η εξουσιοδότηση για την υπογραφή της παρούσας έχει χορηγηθεί στον ανωτέρω εκπρόσωπο του
«ΔΗΜΟΥ» διά της υπ’ αρ. ………………….. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου , της οποίας
νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο προσαρτάται στην παρούσα.
Τα ως άνω Συμβαλλόμενα Μέρη με βάση το παρακάτω νομικό και θεσμικό πλαίσιο, ήτοι:

Το Π.Δ. 95/1996 (Α΄ 76) «Οργανισμός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».

Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου
Παρ/κων και Δανείων» (ΦΕΚ113/τ.Α΄/18-5-2011).
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Την υπ΄ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός
του Τ.Π. και Δανείων» κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3965/2011.

Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που
απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύουν.
 Την υπ’ αρ. πρωτ. 65574/19-11-2018 Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης
στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή /και Αποκατάσταση
Δημοτικών Κτιρίων» με τίτλο «Ανέγερση και Επανάχρηση Δημοτικών Κτιρίων», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
 Την υπ’ αρ. 21171/13-11-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΦΥΖ46ΜΤΛ6-ΒΦΖ)
περί ένταξης του Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.
ΙΤΕΑΣ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 Την με αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Πολιτικής Προστασίας, όπως ισχύει, στην οποία καθορίζονται: οι σκοποί, τα κριτήρια και οι
προϋποθέσεις ένταξης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων ένταξης, ο έλεγχος της
πορείας εκτέλεσης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και
οι συνέπειες μη συμμόρφωσής τους, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης δανείων από το Τ.Π
και Δανείων, ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την
αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης του προγράμματος.

Την παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ, από το οποίο
προκύπτει ότι τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στα πλαίσια των Προσκλήσεων του Προγράμματος
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και αξιολογήθηκαν και για τα οποία όμως έως την έναρξη ισχύος της ως άνω ΚΥΑ
δεν είχε εκδοθεί απόφαση ένταξης, εξετάζονται με όσα ίσχυαν κατά την υποβολή τους και
χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής.

Την υπ΄αρίθμ. 3719/7Α/1-10-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου
Παρ/κων και Δανείων περί καθορισμού των όρων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για τη συνομολόγηση δανείων ΟΤΑ [Α’ & Β’ βαθμού], Συνδέσμων Δήμων & ΝΠΔΔ των
Ο.Τ.Α, μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και την με αρ.
3724/18/17-12-2020 απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π και Δανείων περί τροποποίησης της, ως προς το
επιτόκιο χορήγησης επενδυτικών δανείων προς τους δικαιούχους ΟΤΑ [Α’ & Β’ βαθμού], Συνδέσμους
Δήμων & ΝΠΔΔ των Ο.Τ.Α, μέσω των παρ. 2α και 2β του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/ τ.
Α’/22-12-2017), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 44 της από 30-3-2020 ΠΝΠ «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», (ΦΕΚ
75/τ. Α΄/30-3-2020), που κυρώθηκε με το άρ. 1 του ν. 4684/25-4-2020 (ΦΕΚ 86/τ.Α’/25-4-2020) του
Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Την από (FI N°) 92.142 (GR)/16-3-2021 δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Παρ/κων και
Δανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε βιώσιμη
αστική ανάπτυξη στην Ελλάδα μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του «Δικαιούχου»,

Την παρεχόμενη ασφάλεια για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου, που συνίσταται στην
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και κάθε μορφής εξόδων από το ΠΔΕ.

Την παρεχόμενη ασφάλεια για τη χορήγηση του εν λόγω δανείου, που συνίσταται στην
προβλεπόμενη στην παρούσα δανειακή σύμβαση ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του
«Δικαιούχου» προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης
χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ.
22766/14-4-2020 ΚΥΑ).

Την υπ΄αριθμ. 3725/9/14-1-2021 (ΑΔΑ : 6ΕΞΟ469ΗΗ7-9ΔΦ) Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, περί εγκρίσεως αναπτυξιακού
τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού € 2.201.000,00 στο «Δήμο Δελφών» για την εκτέλεση του έργου
« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ) » ενταγμένου στο
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Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της
22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ.

Την υπ΄αριθμ. 27/02-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του «Δήμου Δελφών»
(ΑΔΑ: 6ΩΒΓΩ9Θ-Σ7Δ ) περί αποδοχής των όρων για τη λήψη αναπτυξιακού τοκοχρεολυτικού δανείου
από το Τ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία
συνοδεύεται από την υπ’ αρ. πρωτ. 57311/23-03-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη, που προσαρτώνται στην
παρούσα σε επικυρωμένα αντίγραφα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,

Την με αριθμό …….Πράξη του …………. Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού
ελέγχου νομιμότητας της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010 όπως
ισχύει, κατά την οποία ……………………………………………………, επικυρωμένο αντίγραφο της οποίας
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής,
Ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, δήλωσαν, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν την συνομολόγηση
αναπτυξιακού δανείου, ύψους δύο εκατομμυρίων διακοσίων μίας χιλιάδων ευρώ (2.201.000,00 €)
με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:
1.ΟΡΙΣΜΟΙ
Στην παρούσα Σύμβαση οι καθορισμένοι όροι προσδιορίζονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα.
«Ανάδοχος» νοείται το πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί με σύμβαση η εκτέλεση του έργου ή
της προμήθειας.
«Απόφαση Ένταξης» νοείται η απόφαση του ΥΠΕΣ περί ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με
την ονομασία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
«Βεβαιωμένες Οφειλές» νοείται το σύνολο των οφειλών που απορρέουν από το συνομολογηθέν
δάνειο σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.
«Διάρκεια Δανείου» νοείται την περίοδο, που καθορίζεται στο Άρθρο 3 της παρούσας Σύμβασης.
«Δανειακές Υποχρεώσεις» νοείται : για το ΠΔΕ οι υποχρεώσεις του για την εξυπηρέτηση του δανείου
και η πληρωμή των λοιπών δαπανών του δανείου, για το Δικαιούχο η ορθή και σύννομη χρήση των
πόρων του δανείου και εκτέλεση και λειτουργία του έργου και για το Τ.Π& Δανείων η εκταμίευση
του προϊόντος του δανείου σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση.
«Δικαιούχος» νοείται: ΟΤΑ Α΄&Β βαθμού, Σύνδεσμοι Δήμων και ΝΠΔΔ ΟΤΑ
«Εκταμίευση» νοείται οι καταβολές από το ΤΠ & Δανείων προς το Δικαιούχο για εξόφληση
εγκεκριμένων λογαριασμών/ πιστοποιήσεων / τιμολογίων/ πρωτοκόλλων παραλαβής.
«ΕΤΕπ» νοείται Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
«Έργο» νοείται η κατασκευή τεχνικών έργων στους τομείς της βασικής υποδομής, της ψηφιακής
σύγκλισης, της βιώσιμης ανάπτυξης.
«ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ» νοείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών,
στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση και η υλοποίηση του Προγράμματος.
«Λήξη Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νοείται η ημερομηνοχρονολογία 31-12-2023 με
δυνατότητα παράτασης (άρ. 1 παρ.3/ΚΥΑ 22766/2020).
«Ολοκλήρωση του Έργου» νοείται η διαδικασία ολοκλήρωσης της κατασκευής του έργου ή της
εγκατάστασης εξοπλισμού, με τη σύνταξη της τελικής έκθεσης κλεισίματος και θέσης σε λειτουργία
του έργου του Προγράμματος.
«ΠΔΕ» νοείται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
«Πληρωμή» σημαίνει η καταβολή από το ΠΔΕ των τοκοχρεολυσίων για την εξυπηρέτηση του δανείου
καθώς και λοιπών εξόδων για τη χορήγηση αυτού.
«Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών» νοείται η αγορά αγαθών και η παροχή υπηρεσιών στους
τομείς της πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας και η εκτέλεση δράσεων και
πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης με αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πρόσημο
καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη δράση.
«Συμβαλλόμενα Μέρη» είναι ο Δήμος/Περιφέρεια/Σύνδεσμοι Δήμων και ΝΠΔΔ ΟΤΑ και το Τ.Π&
Δανείων.
«ΣΥΜΒΑΣΗ» νοείται η παρούσα Σύμβαση αναπτυξιακού δανείου και όλες οι πρόσθετες πράξεις και
όλα τα παραρτήματα αυτής, τα οποία από της υπογραφής τους αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Σύμβασης, όπως σε κάθε περίπτωση αυτή συμπληρώνεται, τροποποιείται ή
αντικαθίσταται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα εγγράφως μεταξύ των Μερών.
«Σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης του Έργου» νοείται η σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου και του
αναδόχου του Έργου.
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«Τοκοχρεολύσιο» νοείται η καταβολή από το ΠΔΕ του κεφαλαίου και των τόκων για την εξόφληση
του δανείου.
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» νοείται το ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης αναπτυξιακών δανείων ΟΤΑ Α΄&
Β΄βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων Ο.Τ.Α μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
2.1. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακού δανείου που χορηγείται από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με την παρούσα δανειακή σύμβαση μεταξύ
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δικαιούχου φορέα και αποπληρώνεται από
πόρους του Εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ), μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Τ. Π & Δανείων. Ομοίως και η κάλυψη
κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών που θα προκύψει από τη συνομολόγηση της παρούσας
δανειακής σύμβασης και εξόφλησης του δανείου, αποπληρώνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ) μέσω του ως άνω λογαριασμού.
2.2. Οι ανωτέρω Συμβαλλόμενοι, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν
ότι μεταξύ του «Τ.Π. & Δανείων» και του «Δήμου » συνομολογείται αναπτυξιακό τοκοχρεολυτικό
δάνειο, στο ποσό της απόφασης έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του «Τ.Π. & Δανείων»,
αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του Έργου με στοιχεία:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ
(Δ.Κ. ΙΤΕΑΣ)
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ N. ΦΩΚΙΔΑΣ

Συνολικό ποσό: € 2.201.000,00
Α] κατά 50% από πόρους της ΕΤΕπ (€ 1.100.500,00)
Β] κατά 50% από πόρους του ΤΠΔ (€ 1.100.500,00)
2.3. Το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με τη συνομολόγηση πρόσθετης/των πράξης/εων
που θα συνυπογραφεί από τους εδώ Συμβαλλόμενους στο ποσό κάθε προσκομιζόμενης από τον
δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ.
3.1. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου ορίζεται σε έως δέκα πέντε (15) έτη.
3.2. Η έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου ορίζεται η 1η ημέρα του πρώτου μήνα (1/1) του επόμενου
της ολοκλήρωσης του έργου/μελέτης ή της προμήθειας αγαθών / υπηρεσιών έτους, όπως προκύπτει
από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου/μελέτης ή της προμήθειας αγαθών / υπηρεσιών
4 ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ – ΤΟΚΟΙ – ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
4.1. ΕΠΙΤΟΚΙΟ
4.1.1. Το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, ύψους € 1.100.500,00 συμφωνείται ότι χορηγείται με σταθερό [ενδεικτικό] επιτόκιο
1,91%. To ακριβές επιτόκιο του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της ΕΤΕπ θα
προσδιορίζεται κατά το χρόνο της εκάστοτε εκταμίευσης του ποσού από την ΕΤΕπ προς το «Τ.Π. &
Δανείων».
4.1.3. Το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του «Τ.Π. & Δανείων», ύψους €
1.100.500,00) συμφωνείται ότι χορηγείται με σταθερό επιτόκιο 3,10% ανεξάρτητα από το χρόνο
συνομολόγησης καθώς αφορά στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που
αποπληρώνεται από το ΠΔΕ.
4.2. ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΤΟΚΟΙ
Για κάθε ποσό δανείου που εκταμιεύεται πριν την ολοκλήρωση του έργου, θα υπολογίζεται και θα
καταβάλλεται ανά εξάμηνο ο απλός καθαρός τόκος που αναλογεί στο αναληφθέν ποσό για χρονικό
διάστημα από την ημερομηνία εκταμίευσής του μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους ολοκλήρωσης
του έργου για την εκτέλεση του οποίου χορηγήθηκε το δάνειο από το Τ.Π. & Δανείων.
4.3. ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ
Ο τόκος υπερημερίας θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται στο «Τ.Π. & Δανείων» με επιτόκιο που
συνομολογείται ότι θα είναι 1% πλέον του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου.
5. ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ.
ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

46

5.1.Το δάνειο θα εξοφληθεί τοκοχρεολυτικά κατά το σύστημα της σύνθετης χρεολυσίας με
εξαμηνιαίες τοκοχρεολυτικές δόσεις.
Κάθε δόση περιλαμβάνει τον εξαμηνιαίο τόκο στο κεφάλαιο που οφείλεται και το χρεολύσιο, που
αναλογεί σε κάθε εξάμηνο. H ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση διαμορφώνεται στο
συνολικό ποσό των € 88.511,88 και αναλύεται ως κατωτέρω:
α) € 42.362,50 για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), που αφορά σε ποσό δανείου € 1.100.500,00.
β) € 46.149,38 για το 50% του ποσού του δανείου που θα προέλθει από πόρους του «Τ.Π. & Δανείων»,
που αφορά σε ποσό δανείου € 1.100.500,00.
5.2 Το ποσό της εξαμηνιαίας τοκοχρεολυτικής δόσης που αντιστοιχεί στο προερχόμενο από πόρους
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ποσό του δανείου είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό
για το «Τ. Π. & Δανείων», καθόσον ο ακριβής καθορισμός του εξαρτάται από το ακριβές ύψος του
επιτοκίου όπως θα προσδιορισθεί κατά τα ορισθέντα στο άρθρο 4 παρ. 1.2 της παρούσας .
6.ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ.
Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων, δικαιωμάτων υπέρ του «Τ.Π. & Δανείων» και λοιπών δαπανών και
επιβαρύνσεων τα οποία αφορούν στη συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος
δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, σύμφωνα με
την υπ΄αριθμ. 3653/12-7-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Τ.Π. & Δανείων»
συνομολογούνται στο συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ ( 3.000,00€), τα οποία αναλύονται
ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των
οικονομικών στοιχείων χίλια ευρώ (1.000,00€), β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης χίλια ευρώ
(1.000,00€), γ) δαπάνες για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του δανείου χίλια
ευρώ (1.000,00€) και θα καταβάλλονται από το Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά του
ποσού στον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στο «Τ.Π. & Δανείων» με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΩΝ
7.1 Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων για το εγκεκριμένο με την παρούσα δανειακή
σύμβαση Έργο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ » με τίτλο «Βιοκλιματικός εκσυγχρονισμός και
αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο πολιτισμού» δε
βαρύνει το «Δικαιούχο», με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ΄αριθμ. 22766/09-42020 (Β΄1386) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
7.2. Η πληρωμή των κατά τα ανωτέρω δανειακών υποχρεώσεων του Δικαιούχου καθώς και κάθε
είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης για το εγκεκριμένο με την
παρούσα δανειακή σύμβαση Έργο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Βιοκλιματικός
εκσυγχρονισμός και αλλαγή χρήσης διώροφου κτιρίου νομίμως υφιστάμενου, από αποθήκη σε κτίριο
πολιτισμού» γίνεται από το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ του Υπουργείου
Εσωτερικών, με μεταφορά του εγκεκριμένου ποσού στον λογαριασμό που έχει συσταθεί στο «Τ.Π. &
Δανείων» με τίτλο «Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
7.3. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς
το «Τ.Π. & Δανείων» πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857), ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση
Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση τα αναλυτικά
στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το «Τ.Π. & Δανείων».
7.4. ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το «Τ.Π. & Δανείων» μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την
ανωτέρω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της
περιόδου χάριτος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις
εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να υποβάλλει στο «Τ.Π. & Δανείων» αίτημα εκταμίευσης για τη
χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων πράξεων του, ως
ακολούθως:
8.1. Για τη χορήγηση προκαταβολής:
Με την υπογραφή της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου,
αποδίδεται στον «Δικαιούχο» ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με τα
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οριζόμενα από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τη σύμβαση
ανάθεσης του έργου.
Ο «Δικαιούχος» θα αφαιρεί από τις επόμενες εκταμιεύσεις ποσά έως την πλήρη κάλυψη της
καταβληθείσας προκαταβολής.
Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται: 1] η υπογεγραμμένη σύμβαση με την
επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο και 2] βεβαίωση του Δικαιούχου
για την τήρηση των προϋποθέσεων καταβολής της.
8.2. Για τα Έργα
Με την υποβολή από τον «Δικαιούχο» στην Κεντρική Υπηρεσία του «Τ.Π. & Δανείων» των
θεωρημένων αντιγράφων κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού, πιστοποίησης/ τιμολογίου και
πρωτοκόλλων παραλαβής, που θα εμφανίζουν τις εργασίες που έγιναν και τη δαπάνη τους, ως και
των σχετικών κατά το νόμο δικαιολογητικών (τιμολόγια, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.), επίσης
θεωρημένων από τα αρμόδια όργανα, προκειμένου περί αγοράς μηχανημάτων ή παντός είδους
εξοπλισμού και γενικά υλικών για την εκτέλεση των έργων για τα οποία χορηγείται το δάνειο, από τα
οποία θα αποδεικνύεται η αγορά και η δαπάνη τους.
Για την κάλυψη της καταβληθείσας προκαταβολής το «Τ.Π&Δανείων» θα αφαιρεί από τις πληρωμές
το ανάλογο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό της προκαταβολής.
8.3. Για Προμήθειες αγαθών/Υπηρεσιών.
Με την υποβολή από τον «Δικαιούχο» στην Κεντρική Υπηρεσία του «Τ.Π. & Δανείων» των
θεωρημένων τιμολογίων και των πρακτικών παράδοσης παραλαβής [ με αναλυτική περιγραφή του
αντικειμένου του αγαθού / της υπηρεσίας].
8.4. Το «Τ.Π. & Δανείων» δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις
εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τον «Δικαιούχο», μέσω της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.
9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
9.1 Η παρούσα σύμβαση καταγγέλλεται σε κάθε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του Προγράμματος του δανείου
από τον «Δικαιούχο», όπως αυτό διαπιστώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής
ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες του «Δικαιούχου» σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
 Στην περίπτωση που το Έργο δεν είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό κατά τη λήξη του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπως η αυτή ορίζεται στην παρ.3 του άρθρου 1 της με αρ.
22766/2020 ΚΥΑ.
 Σε περίπτωση μη διασφάλισης από τον «Δικαιούχο» της λειτουργίας και της συντήρησης του
Έργου μετά την ολοκλήρωση αυτού, σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζεται στην απόφαση ένταξης και
για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών (ή το διάστημα που ορίζεται στην απόφαση ένταξης).
9.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
Σε περίπτωση παραβίασης οιασδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 9.1 της παρούσας
περιπτώσεις καταγγελίας της συμβάσεως, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία :
9.2.1. Εκδίδεται Απόφαση Απένταξης του «Δικαιούχου» από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»,
με εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Προγραμμάτων Εθνικών Πόρων της ΕΥΔ του Υπουργείου
Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο «Τ.Π.& Δανείων».
9.2.2. Καταγγέλλεται άμεσα από το «Τ.Π&Δανείων» η δανειακή σύμβαση.
9.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
9.3.1. Παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων.
9.3.2. Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να επιστρέψει στο «Τ.Π&Δανείων» το σύνολο του ποσού που έχει
εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν
αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του.
9.3.3. Ενεργοποιείται η διάταξη του άρθρου 10 της παρούσας δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης
των εσόδων του «Δικαιούχου» των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν
βεβαιωμένων οφειλών του και των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής.
9.3.4. Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη
του έργου, αποδίδονται από το Τ.Π&Δανείων στον προϋπολογισμό του ΠΔΕ ως έσοδο, όπως και όταν
αυτά επιστρέφονται από τον υπόχρεο στο Τ.Π&Δανείων ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων
δανείων του παρόντος Προγράμματος.
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9.4.5.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας
στο «Δικαιούχο».
10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ-ΡΗΤΡΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
10.1. Για την ασφάλεια του δανείου ο «Δικαιούχος» αναγνωρίζει σήμερα και δηλώνει, ότι θα
συμμορφωθεί με τις οδηγίες περί πληρωμής, όπως αυτές θα καθορισθούν με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του «Τ.Π. & Δανείων» η οποία θα κοινοποιηθεί στον «Δικαιούχο» και στο
ΠΔΕ, μετά την έκδοση Απόφασης Απένταξής του από το ΠΔΕ και καταγγελίας της παρούσας σύμβασης
και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την ακόλουθη εκχώρηση:
«Ο Δήμος, εκχωρεί δια της παρούσας στο «Τ.Π. & Δανείων», από σήμερα και για όλη την διάρκεια
του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του «Δήμου » και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι κατά περίπτωση ειδικές ρυθμίσεις των
άρθρων 113 παρ.6 περ.β΄του ν.1892/1990 και 34 του ν.3697/2008 που ορίζουν τα ποσοστά της
υποχρεωτικής τους δέσμευσης για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, τακτικά και έκτακτα, από
οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς
αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και
μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 176 του
ν.3463/2006 όπως το τρίτο και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους
από τα άρθρα 36 παρ.3 του ν.3801/2009 και 45 παρ.3 του ν.3731/2008 αντίστοιχα, και το
«Τ.Π&Δανείων» δικαιούται να εισπράττει το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από
το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το σύνολο του ποσού που αφορά σε κάθε
είδους έξοδα και λοιπές δαπάνες συνομολόγησης και εξόφληση του δανείου αυτού, σύμφωνα με τη
ρητή διάταξη της παρ.1 του άρθ.11 της υπ΄αριθμ. 22766/2020 Υ.Α. για την εξόφληση του συνόλου
των οφειλών του προς του Τ.Π&Δανείων».
10.2 Για πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«Δικαιούχος» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, , δια του παρόντος
Εκχωρεί στο «Τ.Π. & Δανείων» από τώρα και έως την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες
τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από την σύμβαση ανάθεσης του Έργου, που
έχει συνάψει με τον ανάδοχο του Έργου, και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή που έχει λάβει από
τον ανάδοχο του Έργου για την καλή εκτέλεση αυτού.
Ο «Δικαιούχος» δια της παρούσας Δηλώνει επίσης ότι:
-Οι διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας περί «Ασφάλειας του δανείου» ισχύουν ή/και θα ισχύουν
καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου, ως εξασφάλιση για την παρούσα σύμβαση,
-ποσό ίσο με το ύψος του συνομολογούμενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ
άλλου δανειστή ούτε θα συμβεί αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου,
-ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλησης της παραπάνω εκχώρησης,
και Εγγυάται ότι το σύνολο του ποσού που θα εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο
καθώς και οι βεβαιωμένες οφειλές από πληρωμές του ΠΔΕ προς το «Τ.Π. & Δανείων» μετά των εν
γένει τόκων, εξόδων κλπ. καλύπτεται ή και θα καλύπτεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από τα
εκχωρηθέντα έσοδά του.
9.3 Για το σκοπό αυτό, ο «Δικαιούχος» παραγγέλλει με τον παρόν από τώρα τον Ταμία του και όσους
άλλους εισπράττουν έσοδα του, τους μισθωτές των ακινήτων του και τα πιστωτικά ιδρύματα που
τηρούν ή θα τηρούν λογαριασμό του, θεωρούμενοι θεματοφύλακες, να καταθέτουν απ' ευθείας στο
«Τ.Π& Δανείων», από την ημερομηνία κοινοποίησης της καταγγελίας της παρούσας συμβάσεως και
της απόφασης Απένταξης του «Δικαιούχου» από το ΠΔΕ και μέχρι την πλήρη εξόφληση των
δανειακών του υποχρεώσεων, το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το
συνομολογηθέν δάνειο καθώς και τις βεβαιωμένες οφειλές από πληρωμές του ΠΔΕ προς το «Τ.Π.και
Δανείων» μετά των εν γένει τόκων, εξόδων, τα οποία με την παρούσα έχει εκχωρήσει.
Επίσης ο «Δικαιούχος» παραγγέλλει στο «Τ.Π.&Δανείων», από τα ποσά που θα κατατίθενται σε αυτό
σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς και από τα έσοδα του «Δικαιούχου», των οποίων το
«Τ.Π.&Δανείων» είναι ο κατά νόμο διαχειριστής ή που διέρχονται από αυτό, να τα παρακρατεί από
την ημερομηνία κοινοποίησης στο «Δικαιούχο» της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης έως την
ολοσχερή εξόφληση κάθε ποσού που έχει εκταμιευτεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο,
καθώς και των βεβαιωμένων οφειλών του και όποιου άλλου ποσού οφείλει για την ολοσχερή κάλυψη
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αυτών και εξαιτίας του δανείου και δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από το δικαίωμα ανάκλησης των
παραπάνω παραγγελιών.
Ο «Δικαιούχος» οφείλει να παρακολουθεί τα ποσά που θα παρακρατούνται, σύμφωνα με όσα
εκτέθηκαν παραπάνω και σε περίπτωση που δεν καλύπτονται από αυτά οι δανειακές υποχρεώσεις
του, υποχρεούται να καλύπτει αυτές με άλλο τρόπο έγκαιρα για να αποφύγει επιβαρύνσεις του με
τόκους υπερημερίας. Κάθε ποσό που θα παρακρατείται από το «Τ.Π&Δανείων» ή θα κατατίθεται σ'
αυτό, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, θα πιστώνεται στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου που
τηρείται στο «Τ.Π&Δανείων» (κατά σειρά: οφειλόμενα έξοδα, τόκοι των τόκων, τόκοι υπερημερίας,
λοιποί τόκοι και κεφάλαιο). Σε περίπτωση δε που θα παρακρατηθεί από το «Τ.Π&Δανείων» ή θα
κατατεθεί σ' αυτό μεγαλύτερο ποσό από αυτό που οφείλεται κάθε φορά, ο «Δικαιούχος» μπορεί να
το αναλαμβάνει ελεύθερα. Συμφωνείται ακόμα, ότι ο «Δικαιούχος» δεν μπορεί να μειώσει το ποσό
των εσόδων, προσόδων του κλπ. που εκχωρεί κατά τα παραπάνω, σε όλη τη διάρκεια του δανείου
και μέχρις ότου το εξοφλήσει τελείως.
11. ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
Ο «Δικαιούχος» μετά την ολοκλήρωση των πράξεων και το Κλείσιμο του Έργου αποδεσμεύεται από
κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της διάταξης της
παρ. 6 του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 22766/2020 ΚΥΑ.
12.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ
12.1. Ο «Δικαιούχος» δεσμεύεται να συμμορφώνεται και να τηρεί όλους τους νόμους και τους
κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο ίδιος ή το Έργο, ενδεικτικά των σχετικών με τις δημόσιες
συμβάσεις, το περιβάλλον (και την κλιματική αλλαγή), τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ
ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες.
12.2. Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να τηρεί τους όρους της Απόφασης Ένταξης του Έργου στο ΠΔΕ
και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 22766/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386).
12.3. Η Απόφαση Ένταξης του Έργου στο ΠΔΕ δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου, ή
του χρονοδιαγράμματος της ενταγμένης πράξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της
παρ. 4 του άρθρου 69 του ν.4509/2017, όπως ισχύει.
12.4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ.
Ο «Δικαιούχος» πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων, υποχρεούται και ως προς την τήρηση των
κάτωθι:

Η υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες
από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για το είδος της πράξης και τον «Δικαιούχο».

Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων
πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων , κατά περίπτωση Υπηρεσιών του «Δικαιούχου» ή του
φορέα που έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει της παρ.1 του άρθρου 19 της υπ’
αριθμ. 22766/2020 ΚΥΑ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρ.7 του άρθρου 69 ν.4509/2017, όπως ισχύει και η ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ δύνανται να ζητούν πληροφοριακά στοιχεία σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης των πράξεων,
προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή υλοποίηση του Προγράμματος.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παρ.7 του άρθρου 69 ν.4509/2017, όπως ισχύει και η ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ δύναται να προβαίνει σε επιτόπιες επαληθεύσεις και έλεγχο των πράξεων, με βάση τις εκθέσεις
της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιεί στον Υπουργό Εσωτερικών.

Η διαχείριση του Προγράμματος γίνεται μέσω Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ δημιουργεί και λειτουργεί ιστοσελίδα στην οποία αναρτάται το σύνολο του
υλικού.
12.5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ , ΑΝΑΦΟΡΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Έως την 30η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο «Δικαιούχος» συμπληρώνει τυποποιημένα δελτία
παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των
πράξεών του, του προηγούμενου έτους και τα αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ επεξεργάζεται τα δελτία παρακολούθησης και υποβάλλει συγκεντρωτική
έκθεση προόδου προς την Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν.
4509/2017, όπως ισχύει, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Εσωτερικών, εντός του πρώτου τριμήνου
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έκαστου έτους. Στην έκθεση προόδου αναφέρεται η απορρόφηση του προγράμματος και ειδικότερα
οι εντάξεις πράξεων, οι συμβασιοποιήσεις και οι πληρωμές.

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται προς τον Υπουργό Εσωτερικών
και στην Επιτροπή της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως ισχύει, μέτρα για την
βέλτιστη απορρόφηση των πόρων του προγράμματος και για την ορθή υλοποίηση των πράξεων του
Προγράμματος.

Με ευθύνη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ πληροφοριακά δεδομένα του Προγράμματος δημοσιεύονται σε
μηνιαία βάση σε διακριτό τμήμα του ιστοτόπου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ είναι αρμόδια για να προβαίνει σε επιτόπιες και διοικητικές επαληθεύσεις των
πράξεων, είτε δειγματοληπτικώς είτε κατόπιν καταγγελίας.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017, όπως
ισχύει, δύναται να προβαίνει σε επιτόπιες επαληθεύσεις και έλεγχο των πράξεων, με βάση τις
εκθέσεις της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, τα αποτελέσματα των οποίων γνωστοποιεί στον Υπουργό Εσωτερικών.
12.6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να προβεί στις κάτωθι ενέργειες
Κλεισίματος των πράξεων:

Στην σύνταξη Έκθεσης Κλεισίματος των πράξεων, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

Στην αποστολή της ως άνω Έκθεσης Κλεισίματος στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, η οποία επεξεργάζεται την
Έκθεση Κλεισίματος των πράξεων, διενεργώντας εφόσον απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την
επαλήθευση των πράξεων αυτών.

Στη βάση των εκθέσεων κλεισίματος των πράξεων καθώς και των πορισμάτων των πιθανών
ελέγχων, η ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος.

Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο «Τ.Π.&Δανείων» και κοινοποιείται στην
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και αποτελεί αποδέσμευση του
«Δικαιούχου» από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη
των όρων του άρθρου 10 της παρούσας και της παρ.6 του άρθρου 10 της 22766/2020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο
«Δικαιούχος» υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του, τουλάχιστον για πέντε
(5) έτη και σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζεται στην απόφαση ένταξης.
13. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται :
Α) Να αναρτήσει προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, στο εργοτάξιο των
έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, κατά τη φάση υλοποίησής τους. Στην
πινακίδα θα αναγράφεται ότι: «Το Έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και
υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων».
Β) Να τοποθετήσει εντός τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση του Έργου υποδομής ή κατασκευών
ή αγοράς φυσικού αντικειμένου, μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε
σημείο εύκολα ορατό από το κοινό.
Γ) Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογη
με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη
από το «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
14. Πρόσθετες υποχρεώσεις του «Δικαιούχου» που πηγάζουν από την σύβαση πίστωσης του Τ.Π.
και Δανείων με την ΕΤΕπ:
14.1. Δεσμεύσεις κατά την πορεία του Έργου
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται:
Να μην εκχωρεί οποιοδήποτε μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
Να χρησιμοποιεί όλα τα ποσά που δανείστηκε βάσει της παρούσας σύμβασης για την εκτέλεση του
έργου.
Να παραδίδει στο «Τ.Π. & Δανείων» οποιεσδήποτε πληροφορίες ή πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τη
χρηματοδότηση, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και περιβαλλοντικά ζητήματα του Έργου ή
σχετικά με το Έργο οι οποίες θα απαιτηθούν.
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Να γνωστοποιεί στο «Τ.Π. & Δανείων» και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε ουσιώδη τροποποίηση,
αναφορικά με, μεταξύ άλλων, το τίμημα, το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα ή το πρόγραμμα
δαπανών ή το σχέδιο χρηματοδότησης του Έργου ή του εν λόγω Προγράμματος.
Να συντηρεί, επισκευάζει, αναθεωρεί και ανανεώνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν
μέρος του Έργου ή και των Σχεδίων, όπως απαιτείται για τη διατήρηση αυτού ή και των Σχεδίων σε
καλή κατάσταση λειτουργίας.
Να ασφαλίζει το Έργο και τα ακίνητα που αποτελούν μέρος του Έργου σε ασφαλιστική εταιρεία
πρώτης κατηγορίας.
Να διατηρεί σε ισχύ όλα τα δικαιώματα πράξης ή χρήσης και όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις
για την εκτέλεση και λειτουργία του Έργου.
Να υλοποιεί και να διαχειρίζεται το Έργο σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Δίκαιο, να λαμβάνει, να
τηρεί και να συμμορφώνεται με τις απαιτούμενες Περιβαλλοντικές εγκρίσεις για το Έργο.
Να διασφαλίζει την περιβαλλοντική συμμόρφωση οποιουδήποτε από τα Σχέδια σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΠΕ, τις Οδηγίες της ΕΕ περί Οικοτόπων και Πτηνών και την Οδηγία – πλαίσιο για τα ύδατα.
Να αποθηκεύει και να διατηρεί ενημερωμένα τα σχετικά έγγραφα για οποιοδήποτε από τα Σχέδια,
μεταξύ άλλων τα έγγραφα που υποστηρίζουν τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και
να παρέχει τα εν λόγω έγγραφα στην ΕΤΕπ κατόπιν αιτήματος αυτής.
Να υλοποιεί και λειτουργεί το Έργο σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ελληνικής Δημοκρατίας .
Να λαμβάνει εγκαίρως, τα κατάλληλα μέτρα έναντι οποιουδήποτε μέλους των διοικητικών του
οργάνων που έχει καταδικαστεί με τελική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση για Ποινικό αδίκημα,
το οποίο διαπράχθηκε κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το μέλος αυτό αποκλείεται από οποιαδήποτε δραστηριότητα του «Δικαιούχου» σε
σχέση με το δάνειο και το Έργο.
Να διασφαλίζει ότι τόσο ο ίδιος ως «Δικαιούχος» όσο και ο ανάδοχος του Έργου, τηρεί βιβλία και
αρχεία όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και δαπανών σε σχέση με το Έργο αλλά και των
περιουσιακών του στοιχείων και δραστηριοτήτων.
Να ενημερώνει αμέσως το «Τ.Π. & Δανείων»:
(i)
για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει οποιοδήποτε τρίτο μέρος
ή για οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο «Δικαιούχος» για οποιαδήποτε Περιβαλλοντική
Αξίωση που, απ’ ό,τι γνωρίζει, έχει εγερθεί ή επαπειλείται κατά του δανειολήπτη ή/και του «Τ.Π. &
Δανείων» και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το Έργο ή οποιοδήποτε εκ των
Προγραμμάτων,
(ii)
για οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάν του οποίου λαμβάνει γνώση και το οποίο θέτει σε
ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή λειτουργίας του Έργου,
(iii)
για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιασδήποτε Περιβαλλοντικής Άδειας, και να
καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτά τα θέματα.
Να ενημερώνει το «Τ.Π. & Δανείων» σχετικά με οποιοδήποτε γνωστό σε αυτόν γεγονός ή συμβάν το
οποίο, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του «Τ.Π. & Δανείων», ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να
επηρεάσει τους όρους εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος.
Να επιδίδει στο «Τ.Π. & Δανείων» όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν
ευλόγως σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος, καθώς και
τις δραστηριότητες και την οικονομική του κατάσταση.
14.2.Πληροφορίες για την υλοποίηση του Έργου
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται, σε ετήσια βάση, να παρέχει στο «Τ.Π. & Δανείων» πληροφορίες για τη
πρόοδο του έργου στη φάση υλοποίησης σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/144-2020, προκειμένου να αποσταλούν στην ΕΤΕπ.
14.3.Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του
Έργου
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να παρέχει στο «Τ.Π. & Δανείων», πληροφορίες για την ολοκλήρωση
και την αρχική λειτουργία του Έργου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/τ.Β’/14-42020, προκειμένου να αποσταλούν στην ΕΤΕπ.
14.4.Επισκέψεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται να αποδέχεται να επισκέπτονται τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και
τα έργα που αποτελούν το Έργο, πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή τράπεζα
Επενδύσεων, καθώς και πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς
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της ΕΕ, όταν αυτό επιτάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, καθώς
και να διενεργούν τους ελέγχους που αυτά επιθυμούν, να επιθεωρούν τα βιβλία και αρχεία του
σχετικού αναδόχου του Έργου και να λαμβάνει αντίγραφα εγγράφων και δεσμεύεται ότι θα τους
παρέχει ή θα φροντίσει να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη συνδρομή προς το σκοπό αυτό.
Επιπρόσθετα ο «Δικαιούχος» αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δύναται να
κοινολογήσει πληροφορίες σχετικά με το Έργο, σε οποιοδήποτε αρμόδιο θεσμικό όργανο ή
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
- Κατά τη γνωστοποίηση πληροφοριών (εκτός από τις απλές πληροφορίες επικοινωνίας που
σχετίζονται με το προσωπικό του δικαιούχου, το οποίο εμπλέκεται στη διαχείριση της παρούσας
σύμβασης, προς το ΤΠΔ σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, ο «Δικαιούχος» θα αποκρύψει ή θα
τροποποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες (όπως απαιτείται) έτσι ώστε να μην περιέχουν προσωπικά
δεδομένα, εκτός αν η παρούσα σύμβαση απαιτεί συγκεκριμένα ή εάν το ΤΠΔ ή η ΕΤΕπ ζητήσει
γραπτώς ειδικά την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών με τη μορφή δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
Πριν από την αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων προς το ΤΠΔ ή την ΕΤΕπ σε σχέση
με την παρούσα Σύμβαση, ο «Δικαιούχος» θα διασφαλίζει ότι κάθε υποκείμενο δεδομένων των εν
λόγω προσωπικών δεδομένων:
α] έχει ενημερωθεί για την αποκάλυψη προς το ΤΠΔ και την ΕΤΕπ (συμπεριλαμβανομένων των
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρόκειται να αποκαλυφθούν) και
β] έχει ενημερωθεί για τις πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση απορρήτου του ΤΠΔ ή και της
ΕΤΕπ σχετικά με τις δανειοδοτικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες.
16. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο «Δικαιούχος» δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι ο ίδιος και ο Ανάδοχος άμεσα ή έμμεσα ότι:
α] δεν θα συνάψει επιχειρηματική σχέση με οποιοδήποτε Πρόσωπο υποκείμενο σε κυρώσεις σε
σχέση με το Έργο, ούτε θα διαθέσει οποιαδήποτε κεφάλαια ή και οικονομικούς πόρους στο εν λόγω
πρόσωπο ή προς όφελός του
β] δεν θα χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος των εσόδων του Δανείου, ούτε θα δανείσει, θα
συνεισφέρει ή θα διαθέσει με άλλο τρόπο τέτοια έσοδα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, με οποιονδήποτε
τρόπο, γεγονός που θα οδηγούσε σε παραβίαση από τον ίδιο ή τον Ανάδοχο οποιωνδήποτε
Κυρώσεων.
γ] δεν θα χρηματοδοτήσει στο σύνολο ή εν μέρει οποιαδήποτε πληρωμή βάσει της παρούσας
Σύμβασης από έσοδα που προέρχονται από δραστηριότητες ή επιχειρήσεις με Πρόσωπο υποκείμενο
σε κυρώσεις, Πρόσωπο που παραβιάζει τις Κυρώσεις ή που με οποιονδήποτε τρόπο θα οδηγούσε σε
παραβίαση από τον ίδιο ή τον Ανάδοχο οποιωνδήποτε Κυρώσεων.
17. Λοιπές υποχρεώσεις «Δικαιούχου»
Ο «Δικαιούχος» υποχρεούται επιπροσθέτως:
- Να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και να παρέχει στο Τ.Π&
Δανείων, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή και διευκρινίσεις, ή και λοιπές πληροφορίες , σε
οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του Έργου.
- Να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω
δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση, ήτοι
από τον Προϋπολογισμό του Έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες
δραστηριότητες του «Δικαιούχου» συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής.
- Να τηρεί στο φάκελο της πράξης όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους
λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.
- Να συντηρεί, επιδιορθώνει, επιθεωρεί και ανακαινίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν
μέρος του(των) Προγράμματος(ων), όπως απαιτείται ώστε να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση
λειτουργίας.
- Να επιτρέπει εγκαίρως στους εκπροσώπους του «Τ.Π. & Δανείων», της ΕΤΕπ και όλων των άλλων
οργάνων της ΕΕ και τυχόν άλλους φορείς, που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, να διενεργούν δραστηριότητες λογιστικού ή/ και άλλου ελέγχου, να έχουν
πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόσθετη τεκμηρίωση που ενδεχομένως ζητήσουν, να
επιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα που περιλαμβάνει το σχετικό Πρόγραμμα, καθώς και να
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διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με το εκάστοτε Πρόγραμμα, και να τους παρέχει ή
να φροντίζει να τους παρέχεται, όλη η αναγκαία βοήθεια για τους σκοπούς αυτούς.
- Να αγοράζει εξοπλισμό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για το(τα)
Πρόγραμμα(τα).
- Να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραμμα σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο και της αρχές δικαίου
της ΕΕ που ισχύουν άμεσα και διέπουν το εν λόγω Πρόγραμμα.
18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Για όσο διαρκούν τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας κανένα μέρος δεν θα απαλλάσσεται από οιαδήποτε
ευθύνη του εν σχέση με την εκτέλεση ή τη συνέχιση της τηρήσεως των λοιπών υποχρεώσεών του
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης.
19. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Το δάνειο θα είναι αδιαίρετο, όσοι και αν είναι οι γενικοί, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι του
«Δικαιούχου».
19.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν, ότι η παρούσα Σύμβαση αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η
παρούσα σύμβαση και κάθε τυχόν τροποποίησή της, συμφωνείται ότι γίνεται αδαπάνως για το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατ’ άρθρο 177 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/8-6-2006)
σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3470/2006 (Φ.Ε.Κ. 132/τ. Α΄/28-6-2006) και με την
παρ. 3 του άρθρου 265 ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/7-6-2010)
19.2. Για την τροποποίηση της Σύμβασης απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Συμβαλλομένων,
αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Δεν θα ισχύει οποιαδήποτε, προσθήκη ή
άλλη μεταβολή της παρούσας Σύμβασης, εκτός και εάν πραγματοποιείται εγγράφως, κάνει ειδική
αναφορά στην Σύμβαση, έχει υπογραφεί από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο κάθε
Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
20. ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η Σύμβαση διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά
ανακύψει από την παρούσα Σύμβαση, οι Συμβαλλόμενοι θα υπαγάγουν αυτή στην αποκλειστική
δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
21. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Συμφωνείται ρητώς από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, ότι η παρούσα Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει :
Α. Την παρούσα Σύμβαση.
Β. Την υπ’ αρ. 21171/13-11-2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΦΥΖ46ΜΤΛ6-ΒΦΖ) περί
ένταξης του Έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗ (Δ.Κ.
ΙΤΕΑΣ)» στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
(Παράρτημα 1).
Γ. Την υπ΄αριθμ. 3725-9-14.1.21 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π & Δανείων
(ΑΔΑ: 6ΕΞΟ469ΗΗ7-9ΔΦ), η οποία αποτελεί το ολοκληρωμένο κείμενο συμφωνίας μεταξύ των
Συμβαλλομένων Μερών για τα ζητήματα που ρυθμίζονται με αυτή (Παράρτημα 2).
Δ. Την υπ΄αριθμ. 27/02-03-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του «Δήμου Δελφών» (ΑΔΑ:
6ΩΒΓΩ9Θ-Σ7Δ ) περί αποδοχής των όρων για τη λήψη αναπτυξιακού τοκοχρεολυτικού δανείου από
το Τ.Π. και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», η οποία συνοδεύεται
από την υπ’ αρ. πρωτ. 57311/23-03-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘεσσαλίαςΣτερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε νόμιμη, (Παράρτημα 3).
Ε. Την με αριθμό …….Πράξη του …………. Ελεγκτικού Συνεδρίου περί διενέργειας προληπτικού ελέγχου
νομιμότητας της δανειακής σύμβασης (Παράρτημα 4).
21.2. Αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα
τα οριζόμενα στο Νόμο και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
21.3.Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι όλες οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης είναι
ουσιώδεις και εξίσου δεσμευτικές για τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
21.4. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την καλή
πίστη, όσον αφορά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και να
λαμβάνουν όποια μέτρα είναι αναγκαία για την υλοποίησή τους.
21.5. Η μη άσκηση εκ μέρους ενός οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους οιουδήποτε εκ των
παρεχόμενων από τη Σύμβαση δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτησή
του από το αντίστοιχο δικαίωμα, δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των
όρων της Σύμβασης.
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21.6. Ρητώς συμφωνείται ότι σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος
ή ακυρώσιμος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν συνεπιφέρει την ακυρότητα του συνόλου
της Σύμβασης.
21.7. Οποιαδήποτε επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση, κατά τη διάρκεια της
ισχύος της, μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της, θα γίνεται στην διεύθυνση των
Συμβαλλομένων που δηλώνεται στο προοίμιο της Σύμβασης. Σε περίπτωση μεταβολής της
διεύθυνσης οιουδήποτε Συμβαλλόμενου Μέρους, το τελευταίο υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον
αντισυμβαλλόμενό του την εν λόγω αλλαγή της διευθύνσεώς του, άλλως η κατά τα ανωτέρω επίδοση
ή κοινοποίηση εγγράφου σχετικού με τη Σύμβαση γίνεται εγκύρως στην αναγραφόμενη στο προοίμιο
της Σύμβασης διεύθυνση του οικείου Συμβαλλόμενου Μέρους. Σε περίπτωση που για οιονδήποτε
λόγο ελλείπει ή αντικαθίσταται ο νόμιμος εκπρόσωπος Συμβαλλόμενου Μέρους, το Μέρος αυτό
οφείλει να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του τον αντικαταστάτη του.
Τέλος οι ως άνω Συμβαλλόμενοι, με τις ιδιότητες που παρίστανται στην παρούσα σύμβαση, δήλωσαν
ότι αποδέχονται όλα τα παραπάνω και ειδικότερα ο «Δικαιούχος» δήλωσε ότι αποδέχεται τις
ασφάλειες που εκχώρησε στο «Τ.Π&Δανείων» και ότι κατά την υπογραφή της παρούσας
εξακολουθούν να πληρούνται τα κριτήρια δανειοδότησης όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της
υπ΄αριθμ. 22766/09-04-2020 (Β΄ΦΕΚ 1386) Υπουργικής Απόφασης και δεν έχουν μεταβληθεί.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε …..αντίγραφα, η οποία αφού διαβάστηκε
καθαρά και δυνατά ώστε να το ακούσουν καλά οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι συμφώνησαν ειδικά με
κάθε κεφάλαιο και όρο της και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από όλους και εμένα και στα ……..φύλλα
της.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
.

ΔΕΛΦΩΝ

Ύστερα από τα ανωτέρω
Εισηγούμαστε
1) Την έγκριση του σχεδίου της δανειακής σύμβασης.
2) Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δελφών κ. Παναγιώτη Ταγκαλή ως νομίμου εκπροσώπου
για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.
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3.
Έγκριση αποδοχής τρίτης παράτασης συμβατικού χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού
στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος
του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»-Άξονας Προτεραιότητας 4
«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Με την υπ΄αριθ.114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, ο Δήμος
Δελφών εντάχθηκε στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και
συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα», με ποσό χρηματοδότησης
ύψους 35.000€.
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του ανωτέρω άξονα του εν λόγω Προγράμματος, το
Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, με την υπ΄αριθ.114.9/23.12.2016 απόφασή του, ενέκρινε τη σύσταση ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχους
του Δήμους που εντάχθηκαν στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και διάρκεια έως 31-10-2017.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την υπ΄ αριθ. 5/2017 απόφασή του (AΔΑ : 7ΜΥ6Ω9Θ-ΘΜΨ),
ενέκρινε την προσχώρηση στους όρους της σύμβασης του ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (χειριστής και μεσεγγυούχος του προϊόντος) και εξουσιοδότησε τον
Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Με την υπ ΄αριθ. 204.9/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε
η παράταση του συμβατικού χρόνου του ανωτέρω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του
χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2023, με το
σκεπτικό ότι η προγενέστερη ημερομηνία (26-02-2021) αποτελεί τελική ημερομηνία εκταμίευσης του
δεσμευμένου ποσού και όχι η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προς πληρωμή φακέλων. Με την
απόφαση αυτή τροποποιείται εκ νέου το άρθρο 4 της ανωτέρω σύμβασης.
Λαμβάνοντας υπόψη:

1.
2.

την υπ΄ αριθ. 204.9/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ:
68ΔΛ46Ψ844-ΡΙΗ),
το υπ’ αριθ. 3730/25.02.2021 Πρακτικό του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων το οποίο
ενέκρινε την παράταση των συμβάσεων σύστασης ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών (escrow
accounts) στο πλαίσιο υλοποίησης των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου
Εισηγούμαστε:

1.

2.

την αποδοχή της τρίτης παράτασης του συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού
(escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου για τον
Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» μέχρι τις 28-02-2023 με αντίστοιχη
τροποποίηση του άρθρου 4 της σχετικής σύμβασης και
την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης
δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
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4.
Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών. Προσαρμογή στις διατάξεις του ν.
4782/2021.
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).
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5.
Τροποποίηση (3η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη του Αυτ. Τμ. Προγρ/σμού).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης
Τηλέφωνο: 2265350062
FAX: 2265350058
Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 23ης/18.06.2021 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 1ο (ημερήσιας διάταξης): «Τρίτη (3η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού
προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών
οικονομικού έτους 2021».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 18.06.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 10604/14.06.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ.
Γεώργιου Τσατσαρώνη, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ.Α’/19-07-2018), όπως ισχύει μετά τις νομοθετικές προσθήκες επί αυτού.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα
συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67
του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών
μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών δήλωσαν
παρόντα άπαντα τα τακτικά μέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος
Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος
Λουπάκος Νικόλαος, Μέλος
Κατσικούλης Νικόλαος, Μέλος
Γρίβας Ευθύμιος, Μέλος
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
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8.
9.

Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος
Παναγιώτης Μέγκος, μέλος

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού
είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής:
1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010).
2. Το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποία πρόκειται για έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτης ανάγκης.
3. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις
κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων,
περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης
πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς
δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω
προϋπολογισμώ.
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια
και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή
να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί
απροόπτου δαπάνης.
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας,
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον
«Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των
πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας
μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της
κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του
παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».
4. Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις
εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην
περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των
διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική
ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.
5. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν
τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής
του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της
οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.
Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών
απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για
τον προϋπολογισμό.
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6. Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται
εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν.
4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που
αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην
οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης,
εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην
οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).
Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά εξαιρουμένων
διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης,
με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.
7. Έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων
για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά
πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές
είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια
μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των
καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.
8. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την
αριθμ. 02/02/26.01.2021 (ΑΔΑ: 6Λ4ΔΩ9Θ-ΠΨΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, η
οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 28212/12.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΦΝ7ΟΡ10-ΩΟ0) απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Νομού
Φωκίδας.
9. Την με αριθμ. 09/14/15-06-2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών, με
θέμα: «Τρίτη (3η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος Δράσης – Τεχνικού Προγράμματος 2021 με
ταυτόχρονη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021», η
οποία αναφέρει τα εξής:

«………………………………………………

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 09/2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14/2021

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: κ. Αναστασία Παπαδήμα
Τηλέφωνο: 2265350027
Fax: 2265350021
Ηλεκτ. Δ/νση:a.papadima@delphi.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 09ης/ 15.06.2021 συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών
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ΘΕΜΑ 01ο : Τρίτη (03η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος Δράσης – Τεχνικού
Προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών
οικονομικού έτους 2021.

Στην Άμφισσα σήμερα, 15.06.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Δελφών (Πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μετά
από πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Παναγιώτη Ταγκαλή, σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δέκα (10) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος
2.Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Άμφισσας
3.Ευθυμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
4.Ανδρέας Ζαχαρόπουλος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γαλαξιδίου
5.Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Γραβιάς
6.Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δελφών
ΚΑΝΕΙΣ
7.Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Δεσφίνας
8.Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος Ιτέας
9.Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Καλλιέων
10.Ευάγγελος Κούσουλας, Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε κι η Παπαδήμα Αναστασία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δελφών κ. Αθανάσιος Μανανάς.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:
1.Το άρθρο 62 του Ν. 3852/07.06.2010.
2.Την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων του Δήμου Δελφών, η οποία αναφέρει :
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«…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Σ. Λαχανά
Διεύθυνση: Σταλλού 6
Τ.Κ. : 331 00 Άμφισσα
Τηλέφωνο: 2265079232
FAX: 2265022157
Ηλεκτ. Δ/νση: s.lahana@delphi.gov.gr

ΑΜΦΙΣΣΑ 15.06.2021
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής
κ. Παναγιώτη Ταγκαλή

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τρίτη (3η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2021.
Εισηγήτρια : Σ. Λαχανά, Αναπλ. Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Έχοντας υπ’ όψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/10.
2) τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 191 του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α).
3) τις διατάξεις του άρθρου 175 του N. 4555 / 2018, με τίτλο “Τετραετή Επιχειρησιακά Προγράμματα - Ετήσια Προγράμματα Δράσης Δήμων Τροποποίηση άρθρου 266 του ν. 3852/2010”.
4) το άρθρο 77 του Ν. 4172 (ΦΕΚ 167Α/2013) με τίτλο “Συζήτηση και ψήφιση προϋπολογισμού δήμων” όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ133Α).
5)Την αριθ. πρωτοικ 46735/23-07-2020 ΚΥΑ με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021–
μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β ́ 253) απόφασης» (ΑΔΑ: 6ΩΙ546ΜΤΛ6-Υ13).
6) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15778/21-08-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
7) Την υπ' αριθμ. 253/30.10.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2021 (ΑΔΑ: ΩΚ6ΨΩ9Θ-05Σ).
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8) H αριθμ. 39/06.04.2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΙΤΤΩ9Θ-ΒΔΜ), με θέμα: «Τακτοποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου έως 31/12/2020 και αντίστοιχη
αναμόρφωση προϋπολογισμού».
9) H αριθμ. 64/23.04.2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω170Ω9Θ-Σ1Ω), με θέμα: «Πρώτη (1η) τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού
προγράμματος 2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση προϋπολογισμού.».
10) H αριθμ. 88 /24.05.2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΤΚΑΩ9Θ-3ΙΡ), με θέμα: «Τροποποίηση (2η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος
2021 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2021.».
11) To υπ’ αριθμ. πρωτ. 9924/03.06.2021 έγγραφο της Δ.Τ.Υ.
12) Το αριθμ. πρωτ. 99/32/03.06.2021 έγγραφο της Δ/ νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας & η 218/08.06.2021 Απόφαση της Ο.Ε. Δ. Δελφών
(ΑΔΑ: ΩΘΥΙΩ9Θ-2ΘΝ).
13) Τα με αριθμ. πρωτ. 10065/04.06.2021, 10070/04.06.2021, 10064/04.06.2021, 10059/04.06.2021, 10078/04.06.2021 & 10079/04.06.2021 έγγραφα του
αντιδημάρχου Γαλαξιδίου με συν/νες τις αριθμ. 14/2021, 15/2021, 16/2021, 17/2021 18/2021 & 29/2021 αποφάσεις της Δ.Κ. Γαλαξιδίου.
14) Το από 07.06.2021 email της Δ.Ε Γαλαξιδίου με σύν/νη την αριθμ. 3/2020 απόφαση της Τ.Κ. Αγίων Πάντων.
15) Το με αριθμ πρωτ. 10132/07.06.2021 έγγραφο του αντιδημάρχου Δ.Ε. Ιτέας.
16) Tα από 08.06.2021 email του Τμήματος Προμηθειών και αποθηκών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
17) Tα από 15.06.2021 & 16.06.2021 email του αντιδημάρχου Δ.Ε. με συν/να αιτήματα.
18) Το από 17.06.2021 email του αντιδημάρχου Δ.Ε. Άμφισσας με συν/νο αίτημα.
Εισηγούμαι

Να ενημερωθούν οι πίνακες του Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 και οι αντίστοιχοι Κ.Α του Π/Υ με τα δεδομένα των
κάτωθι συμβάσεων:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ
ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗ
ΝΕΟΣ Π/Υ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(ΣΥΜΒΑΣΗ)
1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
350.000,00 €
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 304.851,96€ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Α.Π.
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΙΙ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚ 45.148,04€
819/15.01.2021 (ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΩΝ
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Α) ποσό: 263.128 € & Α.Π.
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΟΣΟ: 17.398,04 €
9.938/03.06.2021
(ΛΕΠΙΔΕΣ
322.250,00 €
27.750,00
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
(ΤΜΗΜΑ Β) ποσό:
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ
41.723,96 € _ ΑΡΙΘΜ.
ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕ
ΠΟΣΟ: 27.750,00 €)
ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε.
ΙΣ)
177/17.05.2021 (ΑΔΑ:
67ΗΔΩ9Θ-1ΒΥ)
•
Σύνολο ποσού που μεταφέρεται στο Ακατανέμητο ποσό ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ): 17.398,04 €.

•

Σύνολο ποσού που μεταφέρεται στο υπόλοιπο προς κατανομή του προγράμματος ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ: 27.750,00 €.



Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020 ως εξής:

Α/Α

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΕΟΣ Π/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

2020

38.000,00

ΑΛΛΑΓΗ Κ.Α.

38.000,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2

2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ – «ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ
ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ»
ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ

7.000,00

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΕ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΙΤΕΑΣ»

7.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ


Α/Α

Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΚΑΠ 2021 ως εξής:
ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΕΟΣ Π/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
2021

ΑΠΟΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ

5.000,00

5.000,00€

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2

2021

15.000,00

0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

3

2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΙΩΝ(ΠΡΩΗΝ Π. ΛΕΖΑ)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΕ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΨΥΞΗΣ –
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΙΤΕΑΣ»
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
15.000,00
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
10.000,00

0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

10.000,00

4

2021

5

2021

6

2021

7

2021






0,00
8.000,00
5.000,00
0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
25.000,00
MΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
8.000,00
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
5.000,00
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
13.000,00

25.000,00

ΕΡΓΟ

0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

13.000,00

ΕΡΓΟ

Συνολικό ποσό που μεταφέρεται στο ακατανέμητο ποσό του προγράμματος ΚΑΠ 2021: 38.000,00€.
Συνολικό ποσό για νέες δράσεις από το ακατανέμητο ποσό του προγράμματος ΚΑΠ 2021: 38.000,00€.

Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ως εξής:

Α/Α
1

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ
2021

2

2021

3

2021

4

2021

5

2021

6

2021

7

2012





ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε.
ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ –
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΝΕΟΣ Π/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ &
ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ & Δ.Ε.
ΔΕΛΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ & Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
7.400,00

7.400,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
9.500,00

9.500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
8.000,00

8.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
8.000,00

8.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

15.000,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
10.000,00

25.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3.000,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
2.500,00
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
5.000,00

5.500,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

15.000,00

ΕΡΓΟ

10.000,00

Συνολικό ποσό δράσεων από ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020: 50.400,00 €.

Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, ως εξής:

α/α

ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΑΛΛΑΓΗ

ΝΕΟΣ Π/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

2021

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
4.000,00

4.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

2

2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΜΜΑ
(ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
11.000,00

11.000,00

ΕΡΓΟ

3

2021

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ
ΚΑΜΒΥΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
17.000,00

17.000,00

ΕΡΓΟ

4

2021

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΗ
(ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
3.000,00

3.000,00

ΕΡΓΟ

5

2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
2.000,00

2.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

6

2021

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΗΡΟΛΑΚΑ

3.600,00

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ
3.600,00

0,00

ΑΠΕΝΤΑΞΗ

7

2021

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

0,00

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
4.000,00

4.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΝΕΟΣ Π/Υ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ




α/α

Συνολικό ποσό δράσεων από ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ: 41.000,00 €
Ποσό που μεταφέρεται στο ακατανέμητο της Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ: 3.600,00€.
Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ως εξής:
ΕΤΟΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ

ΑΛΛΑΓΗ

1

2021



ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
5.000,00

0,00

5.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Συνολικό ποσό δράσεων από ΑΠΕ Τ.Κ. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ: 5.000,00 €

 Να τροποποιηθεί το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 με την εισαγωγή νέου Προγράμματος ως εξής :
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2003ΣΕ05500005) και να ενταχθούν σε αυτό οι κάτωθι δράσεις:
Α/Α
1
2
3



ΤΙΤΛΟΣ
ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ
ΈΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε ΚΑΛΛΙΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ Π/Υ
0,00
0,00
0,00

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
35.000,00€
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
60.000,00€
ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ
15.000,00€

ΝΕΟΣ Π/Υ
35.000,00€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΟ

60.000,00€

ΕΡΓΟ

15.000,00€

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύνολο δράσεων από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2003ΣΕ05500005) ποσό: 110.000,00€.

Τέλος, εφόσον γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα
Εισηγούμαι
1.Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα/μελέτες/προμήθειες όπου απαιτείται
2.Να γίνει συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού προγράμματος.
Με απόφαση Δημάρχου
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Λαχανά Σπυριδούλα
ΠΕ Μεταλλειολόγων Μηχανικών
Ε.Δ.
1. Χρονολογικό αρχείο
2. Δήμαρχο Δελφών κ. Ταγκαλή Παναγιώτη
3. Γ. Γραμματέα Δελφών κ. Μανανά Αθανάσιο
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ν. Λουπάκο

6. Αντιδήμαρχο Δ.Τ.Υ. κ. Τσατσαρώνη Γεώργιο
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δελφών
8. Αντιδήμαρχος Γαλαξιδίου κ. Ευθ. Γρίβας
9. Αντιδήμαρχο Δελφών κα Χ. Σεγκούνη

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη τα
παραπάνω
αποφασίζει ομόφωνα
1.Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δήμου Δελφών και εισηγείται:
α.Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα
β.Να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα
έργα/μελέτες/προμήθειες που απαιτείται.
γ.Να γίνει συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού
προγράμματος.
2.Η παρούσα θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών για λήψη σχετικής
απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/15.06.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓ. ΤΑΓΚΑΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

…………………………………………………».
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και επικεφαλής της
Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και το μέλος αυτής, κ. Αθανάσιος
Παναγιωτόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, δήλωσαν στον Πρόεδρο του σώματος
παρόν στην ψήφιση του θέματος με την κάτωθι τοποθέτηση:
«……..Το Τεχνικό Πρόγραμμα εκφράζει την αντίληψη της Δημοτικής Αρχής για το σκέλος των
έργων-προμηθειών με βάση τις δικές της προτεραιότητες………...».
Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά
τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή
ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 75
Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης
«Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον Πρόεδρο του σώματος ότι:
«………..Για τις εισηγήσεις που αφορούν την αναμόρφωση του Τεχνικού προγράμματος σχετικά
με την νέα κατανομή των χρημάτων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ κλπ, ΣΑΤΑ & ΚΑΠ
ψηφίζω ΚΑΤΑ διότι δεν εξηγείται για ακόμα μία φορά με ποιά λογική γίνονται οι συγκεκριμένες αλλαγές
και δεν παρουσιάζεται ποιές είναι σήμερα οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που επιβάλλουν την
αναμόρφωση. ΥΠΕΡ ψηφίζω στο πρόγραμμα αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες αν και στον πίνακα
αυτό οι δύο δράσεις από τις τρεις που αναφέρονται έχουν γενικό τίτλο και χαρακτηρισμό…….».
Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση.
Συνεπώς το σώμα αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των
μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής, με ψήφους έξι (6) υπέρ και ένα (1) κατά (στα σημεία της εισήγησης
που αναφέρονται στην τοποθέτηση του κ. Παναγιώτη Μέγκου):
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία,
(Υπέρ: 6, Κατά: 1)
(Μειοψηφούντα του κ. Παναγιώτη Μέγκου στα σημεία της εισήγησης που αναφέρονται στην
τοποθέτησή του)

1. Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση όπως αποτυπώθηκε στην παρατιθέμενη αρ. 09/14/15-06-2021
απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών.
2. Καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 του Δήμου Δελφών ως εξής:
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ΧΡΗΣΗ : 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ
3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021.

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α.
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ
ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ
1

1322.003

Επιχορήγηση από το ΠΔΕ, ΣΑΕ 055 (2003ΣΕ05500005), Πρόγραμμα πρόληψης
και αντιμετώπισης ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

0,00
110.000,00

110.000,00

110.000,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
2

15-6661.003

3

15-6661.004

4

15-6661.005

5

10-7135.002

6

15-7134.009

7

15-7135.002

8

15-7135.050

9

15-7135.053

10

15-7135.060

11

15-7135.107

12

15-7331.004

13

15-7331.008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ 2020)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ &
Δ.Ε. ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ 2021)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΙΑ
ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ" (ΣΑΤΑ ΕΩΣ 2020)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΜΑΜΜΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ..Κ.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
(ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2012)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΩΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΚΑΜΒΥΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)

3.000,00

2.500,00

5.500,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

15.000,00

10.000,00

25.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

7.400,00

7.400,00

0,00

9.500,00

9.500,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

10.000,00

5.000,00

15.000,00

0,00

17.000,00

17.000,00
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14

15-7331.009

15

30-7135.015

16

30-7135.026

17

30-7135.030

18

30-7326.009

19

30-7331.007

20

30-7333.019

21

30-7336.005

22

30-7336.006

23

45-7336.002

24

70.01-7326.004

25

70.01-7326.018

26

70.01-7326.029

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΓΓΕΛΗ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ)
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ
ΕΩΣ 2020)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (ΑΠΕ 2018-ΤΚ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ
Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ (ΚΑΠ
2021)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ (ΚΑΠ 2021)

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

13.000,00

13.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ
2003ΣΕ05500005)
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΕΩΝ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ 2003ΣΕ05500005)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΑΠΕ Κ.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
(YA 4748/20-02-2018)
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

41.947,33

3.600,00

45.547,33

2.922,38

27.750,00

30.672,38

357.250,00

17.398,04

374.648,04

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 343.148,04

3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ
27

15-7311.008

28

15-7321.029

29

15-7321.030

30

25-7312.002

31

25-7312.006

32

30-7132.003

33

30-7323.015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ Π.ΛΕΖΑ) (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΡΙΣΣΟΥ – «ΣΥΛΛΟΓΗ
ΗΛΙΑ ΔΑΡΑΔΗΜΟΥ (ΣΑΤΑ 2020)
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ(ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΗΡΟΛΑΚΑ (ΑΠΕ 2016-Δ.Κ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΤΕΑΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ
ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) (ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ )
ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΙΤΕΑΣ (ΣΑΤΑ 2020)

15.000,00

-15.000,00

0,00

38.000,00

-38.000,00

0,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

3.600,00

-3.600,00

0,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

27.750,00

-27.750,00

0,00

7.000,00

-7.000,00

0,00
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34

30-7326.036

35

30-7326.038

36

64-7132.001

37

70.01-7326.004

38

70.01-7326.005

39

70.01-7326.038

ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ (ΚΑΠ
ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ 2021)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΛΕΠΙΔΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΑΠΕ Κ.
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΌ ΑΠΕ Κ.
ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΕΣΟΔΩΝ:

110.000,00

5.000,00

-5.000,00

0,00

8.000,00

-8.000,00

0,00

322.250,00

-17.398,04

304.851,96

41.947,33

-41.000,00

947,33

11.010,80

-5.000,00

6.010,80

59.400,00

-50.400,00

9.000,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -233.148,04

ΕΞΟΔΩΝ:

110.000,00
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2. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/18.06.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
………………………………………………………………………………………………..

6.
Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Κοντογιώργος, αν. προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών ).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Έχοντας υπόψη:
Τον κανονισμό των ΙΕΚ (απόφαση Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’)
Tο άρθρο 23 του Ν.4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16
Την ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’)
Την απόφαση Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β’)
Το άρθρο 12 του Ν.2009/1992
Την εγκύκλιο Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015
Tην διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ.για να πραγματοποιούν την
Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του Ν.4186/13 με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. (παρ. 5 άρθρο 23
Ν.4186/13) (περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.4386/16) (παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ.
5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’) η οποία έχει ως εξής:
Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση σε τμήματα των φορέων απασχόλησης
αντίστοιχα με την ειδικότητά του, με την εποπτεία υπεύθυνου του φορέα ειδικότητας αντίστοιχης με το
αντικείμενο κατάρτισής του, χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. (Υπ. Πολ. Παιδ. Θρησκ.
/Κ1/146931/18.09.2015)
Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία, είναι συνολικής διάρκειας 960 ωρών και μπορεί να είναι συνεχόμενη ή
τμηματική χωρίς να υπερβαίνει χρονικά ένα (1) ημερολογιακό έτος (άρθρο 23 Ν.4186/13)
(Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 3 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ. 5954/23.06.2014 (ΦΕΚ
1807/02.07.2014 τεύχος Β’).
H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των
δύο πρώτων εξαμήνων. (παρ.7 άρθρο 23 Ν.4186/13, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ. γ' της παρ. 2
του άρθρου 42 του Ν.4386/16)
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Όταν
η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται συνεχόμενα (6μηνο Πρακτικής Άσκησης) η εγγραφή στο 5ο
εξάμηνο γίνεται ταυτόχρονα με την έναρξή της. (Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015)
Η Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται
από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. (άρθρο 1 ΚΥΑ
139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’) (παρ. 5 άρθρο 3 Υπ. Παιδ.& Θρησκ.
5954/23.06.2014 (ΦΕΚ 1807/02.07.2014 τεύχος Β’)
Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ δεν
καταβάλλουν δίδακτρα ή τέλη εγγραφής ή παντός είδους άλλες εισφορές προς τα ΙΕΚ ή τον O.Ε.Ε.Κ.
(παρ.1 άρθρο 2 Υπ.Εθν.Παιδ.& Θρησκ. Ζ’/1802/06.02.1996 (ΦΕΚ 104/22.02.1996 τεύχος Β’)
Τα Ι.Ε.Κ., μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για
την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής
Άσκησης ή της Μαθητείας. (άρθρο 2 ΚΥΑ 139931/Κ1/08.09.2015 (ΦΕΚ 1953/10.09.2015 τεύχος Β’)
(Υπ.Πολ.Παιδ.Θρησκ. /Κ1/146931/18.09.2015) (παρ. 1 άρθρο 12 Ν.2009/92).

Α/Α ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΩΤ.
1
9182/255-2021

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΗΛΙΑΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ
15.07.2021
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ
ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΤΩΝ 960
ΩΡΩΝ
2
10439/11- ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΡΑΟΥΖΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ
15.07.2021
6-2021
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ
ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΤΩΝ 960
ΩΡΩΝ
3
10440/11- ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΡΑΟΥΖΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΥΛΑΚΑΣ
15.07.2021
6-2021
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ
ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΧΩΡΩΝ
ΤΩΝ 960
ΩΡΩΝ
8. Το αριθμ. πρωτ. Κ1/146931/18-9-2019 έγγραφο του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί
Πρακτικής ΄Ασκησης καταρτιζομένων Ινστιτούτων Επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
9. Tις παρακάτω αιτήσεις των σπουδαστών ΙΕΚ και το γεγονός ότι δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του
Δήμου από την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης.

Εισηγούμεθα όπως το Δ.Σ.
Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης διάρκειας 960 ωρών των παρακάτω σπουδαστών
ΙΕΚ στο Δήμο Δελφών.
Α
ΑΡΙΘ
Ο
ΕΠΩΝΥ
ΠΑΤΡΩ
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Ν
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Α
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Ο
.
Μ
Α
1
9182/
Μ
ΚΟΥΤΟΓ
ΗΛΙΑΣ
ΦΥΛΑ
15.07.2021
25-5ΑΡ
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Ν
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Λ
ΜΠΡΑΟ
ΙΩΑΝΝ
ΦΥΛΑ
15.07.2021
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ΥΖΟΣ
ΗΣ
ΚΑΣ
ΕΩΣ ΤΗΝ
6ΚΑ
ΜΟΥΣ
ΣΥΜΠΛΗΡ
2021
Σ
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ΙΩΑΝΝ
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15.07.2021
ΕΩΣ ΤΗΝ
ΣΥΜΠΛΗΡ
ΩΣΗ ΤΩΝ
960
ΩΡΩΝ

Β. Οι σπουδαστές δεν δικαιούται αποζημίωση από το Δήμο για την πραγματοποίηση της πρακτικής του άσκησης σε
αυτόν.
Γ. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης η ασφάλιση του πρακτικά ασκούμενου θα γίνει από το
Ι.Ε.Κ., και μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας.

7.
Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. Κλήρωση Δημοτικών συμβούλων.
Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊστ. Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14 η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με
προϋπολογισμό 1.000.000 e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό
άνω του 1.000.000 e .
Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και το επισυναπτόμενο
Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί:
Α) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ» Πρoϋπολογισμού : 23.902,15 e
ΤΑΚΤΙΚΑ
1) Καραγιώργος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος
2) Καραντζής Διονύσιος Ηλ/κος Μηχανικός ΤΕ-Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1) Λύτρας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ-Μέλος
Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (4/8/2018), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης
(19/3/2019) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής
παραλαβής του ανωτέρω έργου.
Β) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ »
Προϋπολογισμου:36.787,89 e
ΤΑΚΤΙΚΑ
1) Σούφρας Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ -Πρόεδρος
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ -Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1) Καραγιώργος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ -Πρόεδρος
2) Καραντζής Διονύσιος Ηλ/κος Μηχανικός ΤΕ - Μέλος
Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (4/9/18),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης
(19/3/19) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής
παραλαβής του ανωτέρω έργου.
Γ) «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ »
Προϋπολογισμού : 17.525,43 e
ΤΑΚΤΙΚΑ
1) Λύτρας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ-Πρόεδρος
2) Κουμπογιάννος Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ- Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1) Καραγιώρος Κων/νος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Πρόεδρος
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός ΠΕ-Μέλος
Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του ( 5/12/18),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης
(5/4/19) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής
παραλαβής του ανωτέρω έργο.

Δ) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ »
Προϋπολογισμού : 74.399,76 e
ΤΑΚΤΙΚΑ

1) Καραπανάγου Θεόδωρο Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ-Πρόεδρος
2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ- Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1) Σούφρας Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ- Πρόεδρος
2) Δημητρίου Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ-Μέλος
Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του ( 22/11/19),την σύνταξη τελικής επιμέτρησης
(14/5/20) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής
παραλαβής του ανωτέρω έργο.
……………………………………………………………………………………………….
Α)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024|11 .
2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Καραγιώργο Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο
2) Καραντζή Διονύσιο Ηλ/κο Μηχανικό ΤΕ ως μέλος
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Λύτρα Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΠΕ ως μέλος
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πολυχρονοπούλου Ευγενία ( Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
Ράλλιου Ασπασία
Καραντζής Διονύσης

……………………………………………………………………………………..

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Κ ΔΕΛΦΩΝ»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024|11 .
2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Σούφρα ΓεώργιοΤοπογράφο Μηχανικό ΤΕ ως Πρόεδρο

2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΠΕ ως μέλος
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Καραγεώργο Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο
2) Καραντζή Διονύσιο Ηλ/κο Μηχανικό ΤΕ ως μέλος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πολυχρονοπούλου Ευγενία ( Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
Ράλλιου Ασπασία
Καραντζής Διονύσης
…………………………………………………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024|11 .
2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Λύτρα Νικόλαο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο
2) Κουμπογιάννο Ιωάννη Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ ως μέλος
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Καραγεώργο Κων/νο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως Πρόεδρο
2) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΠΕ ως μέλος

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πολυχρονοπούλου Ευγενία ( Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
Ράλλιου Ασπασία
Καραντζής Διονύσης
………………………………………………………………………………………….
Δ)
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ»
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024|11 .
2. Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ| Φ18|οικ.23243|23-11-2011.
3. Το αρθ. 61του Ν.4257/14-4-14
4. Τις διατάξεις του αρθ. 73 του Ν. 3669/2008

Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω:
Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Καραπανάγου Θεόδωρο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ ως Πρόεδρο
2) Κόκκινο Χρήστο Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ ως μέλος
Β) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Σούφρα Γεώργιο Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ ως Πρόεδρο
2) Δημητρίου Αθανάσιο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ ως μέλος
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
Πολυχρονοπούλου Ευγενία ( Αν. Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.)
Ράλλιου Ασπασία
Καραντζής Διονύσης
………………………………………………………………….

8.
Κατανομή πίστωσης της Β’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και δαπάνη για
σχολική τροχονόμο έτους 2021 συνολικού ποσού 73.040,00€.
(Εισηγητής: κ Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος).

«……ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 02

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 02/2021
Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά
Ταχ. Κωδικός: 33100, Άμφισσα
Πληροφορίες: Σ. Τσίγκα
Τηλέφωνο: 2265028876
Ηλεκτ. Δ/νση: s.tsigka@delphi.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης/05.07.2021 συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Δελφών
ΘΕΜΑ 01ο: «Κατανομή πίστωσης της B’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και
δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2021 συνολικού ποσού 73.040,00€».
Στην Άμφισσα σήμερα, στις 05.07.2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του
Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από
την με αριθμ. πρωτ. 11958/01.07.2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Νικολάου Κατσικούλη, που επιδόθηκε
νόμιμα στα μέλη.
Σε συνέχεια της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» καθώς και του εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. 18318/13.03.2020: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων,
των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», η παρούσα συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε διά
περιφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα
νομοθεσία, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (05) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Νικόλαος
1
Νίκη
Πολυζώη,
.
Κατσικούλης,
.
Μέλος
Πρόεδρος
2 Ιωάννης Κολιαβάς,
2
Νικόλαος Κουλός,
.
Μέλος
.
Μέλος
3 Ηρακλής
.
Σαλαγιάννης, Μέλος
4 Ευαγγελία
.
Γεωργούλα, Μέλος
5 Σπυριδούλα
.
Καρανάσου, Μέλος

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική παρουσία εκτός αυτού είχε και
η κ. Σωτηρία Τσίγκα υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το πρώτο (01ο) και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας:
1. τα άρθρα 41 και 50 παρ. 3Ν. 1566/1985 και το άρθρο 2 υπ’ αρίθμ. Υπ.Ε.Π.Θ. Δ4/86 (ΦΕΚ 81/τΒ’/13.02.1986).
2. το υπ’ αρίθμ. 7495/07.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών περί:
«Κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2021 (Β’ κατανομή) με το οποίο διαβιβάζεται η υπ’ αρίθμ.
απόφαση 32891/27.04.2021 (ΑΔΑ: 60ΝΔ46ΜΤΛ6-5ΜΨ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση
Οικονομικών Τοπ. Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικον. & Αναπτ/κης Πολιτικής, Τμήμα
Επιχορηγήσεων Τ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η Β’ κατανομή ποσού 73.040,00€, έτους 2021 για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών των σχολείων καθώς και τη δαπάνη για τη σχολική τροχονόμο.
Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εισηγείται την κατανομή του ποσού 73.040,00€ κατ’ αναλογία, σε ποσοστό 53% ήτοι 38.711,20€ για τη
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποσοστό 47% ήτοι 34.328,80€ για την Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Να διαβιβαστεί η παρούσα στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/05.07.2021.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
……………………………………………………………………………………………………………………

9.
Γνωμοδότηση για ίδρυση τμήματος ένταξης (Τ.Ε.) στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου Δήμου
Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημοτικός σύμβουλος).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Δήμος Δελφών έχοντας υπόψη :
1. Την α.π. 48132/Δ3/27-4-2021, (ΑΔΑ 6ΩΨΦ46ΜΤΛΗ-923) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων περί : «Υποβολής προτάσεων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε δημόσιες σχολικές
μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γενικής και Επαγγελματικής Κατεύθυνσης».
2. Την α.π. Ν.2.2/1142-22-6-2021 οριστική πρόταση – εισήγηση της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Φωκίδας, η οποία
έχει ως εξής:
«…….

3. Την ύπαρξη κατάλληλης και διαθέσιμης αίθουσας στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου του Δήμου
Δελφών για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) για κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών και διδακτικών
αναγκών.
εισηγούμαστε
θετικά για την ίδρυση Τμήμα Ένταξης (Τ.Ε.) στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλαξιδίου διότι πληρούνται όλες
οι νόμιμες προϋποθέσεις τόσο στον προβλεπόμενο αριθμό μαθητών όσο και από πλευράς διαθέσιμου
κατάλληλου χώρου.

10.
Τροποποίηση της αριθ. 478/12.11.2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Κατάρτιση και ψήφιση
ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)
του Δήμου Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1/ Την αριθ. 478/12.11.2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Κατάρτιση και ψήφιση ενιαίου Κανονισμού
λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Δελφών»
2/ Την αριθ. 185404/896/30.08.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο Δήμο Δελφών
που θα στεγάζεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας».
3/ Την ανάγκη λειτουργίας σε πρωινή βάρδια την καλοκαιρινή περίοδο, μετά τη λήξη του σχολικού έτους έως
και 31 Ιουλίου.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμαστε την τροποποίηση του παρακάτω άρθρου του Κανονισμού
Λειτουργίας:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕΑ θα λειτουργήσει με ενιαίο χειμερινό και καλοκαιρινό ωράριο από Δευτέρα έως
Παρασκευή, ώρες 15:00 έως 22:00 και Σάββατο ώρες 10:00 έως 15:00 κατά την Χειμερινή περίοδο και 9.0017.00 την καλοκαιρινή περίοδο (μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς ).(Σχετικό εδάφιο )
Ως εξής:
Το Κ.Δ.Α.Π.- ΜΕΑ θα λειτουργεί με ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 15:00 έως 10:00 κατά
την χειμερινή περίοδο και ώρες 08.00 έως 15.00 κατά την καλοκαιρινή περίοδο (μετά το τέλος της σχολικής
χρονιάς).

11.
Λήψη απόφασης για εκ νέου παραχώρηση από τον ΟΑΕΔ Καταστημάτων και Αιθουσών Συγκέντρωσης που
βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ, που παραχωρήθηκαν, κατά χρήση, σε χρονικό διάστημα
προγενέστερο της καθολικής διαδοχής αυτού από τον ΟΑΕΔ (18.04.2013).
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Σχετικά με τα δύο καταστήματα και τη μία αίθουσα συγκέντρωσης που βρίσκονται στην Άμφισσα, τα
οποία έχουν παραχωρηθεί από τον τ. ΟΕΚ στο Δήμο Δελφών,
Εισηγούμαστε
Την εκ νέου παραχώρησή τους από τον ΟΑΕΔ προς το Δήμο Δελφών για 10 έτη.
Τα κτίρια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται με ανθρωπιστικά
θέματα.

12.
Έκφραση γνώμης επί του σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής και του σχεδίου τεχνικού προγράμματος του
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2022 σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ. 1 του Ν. 4555/2018.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
«Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000

ΘΗΒΑ, 28-06-2021

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΛΗΡ.: Μιχελάκου Κυριακή
ΤΗΛ. & Fax : 22620-80821 & 22620-89627
E-MAIL: kmixelakou@fodsaste.gr
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ο

ΘΕΜΑ 1 ΗΔ:

ΠΡΟΣ Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.
Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου τεχνικού προγράμματος έτους 2022 για αποστολή στα
Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., σύμφωνα με το
άρθ. 242 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 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»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και ιδιαίτερα την παρ. 1 του άρθ. 242 (Ενημέρωση δημοτικών συμβουλίων και Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με την οποία:
1.1. «Το σχέδιο καθορισμού της τιμολογιακής πολιτικής του άρθρου 237, καθώς και το σχέδιο του τεχνικού
προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α., αποστέλλονται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα κάθε ημερολογιακού έτους από
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φο.Δ.Σ.Α. στα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του Φο.Δ.Σ.Α. προς παροχή
γνώμης μέσα σε έναν (1) μήνα από την αποστολή τους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας,
εγκρίνονται από τα αρμόδια διοικητικά όργανα του Φο.Δ.Σ.Α.».
2. Την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Προγραμματισμού, Μελετών, Έργων, Αξιοποίησης Ενέργειας &
Περιβάλλοντος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος
2022 με σκοπό την προώθηση και εκπλήρωση των στόχων-δράσεων που έχει θέσει η Επιχείρηση για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χωρικής της αρμοδιότητας, σύμφωνα με το ισχύον
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και το αναθεωρημένο και εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Σ.Ε.) το οποίο τελεί υπό επικαιροποίηση,
στα όρια των υφιστάμενων δυνατοτήτων της με εξασφαλισμένους συγχρηματοδοτούμενους και ιδίους
πόρους. Το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2022 περιλαμβάνει την πλειονότητα των έργων/μελετών της
μεταβατικής περιόδου (συνεχιζόμενα έργα/μελέτες από το έτος 2021) τα οποία είναι αναγκαίο να
ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία τα απαιτούμενα έργα επεξεργασίας και τελικής διάθεσης καθώς
και την ωρίμανση νέων προτεινόμενων έργων-υποδομών του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Π.Σ.Ε. προκειμένου να επιτευχθούν οι

στόχοι που τίθενται στον εγκεκριμένο σχεδιασμό. To περιεχόμενο του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος
2022 καταρτίστηκε με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του, αποτελεί δε απαραίτητο στοιχείο για
την κατάρτιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022. Η δαπάνη για κάθε έργομελέτη-τεχνική υπηρεσία-προμήθεια έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την
προεκτίμηση των αμοιβών μελετών, προκαταρκτικές εκθέσεις καθώς και άλλα στοιχεία. Ειδικότερα,
αναφέρονται συνοπτικά οι δράσεις του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2022:
2.1. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ MEA 2 ης Δ.Ε. Ν.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ-Β’ Φάση» (MIS 5001123), βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 5226/12-04-2017 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ:
ΩΘ7Ι465ΧΙ8-7ΜΧ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με α.π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5236/24-05-2021
(ΑΔΑ: 60ΙΚ46ΜΤΛΡ-ΤΩΔ) Απόφαση του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, υλοποιείται με τα εξής
τέσσερα (4) υποέργα:
2.1.1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Β' φάση)» (Υ/Ε 1),
συμβατικού αντικειμένου 16.309.581,60 ευρώ. Το υποέργο αφορά την κατασκευή και τρίμηνη δοκιμαστική
λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην περιοχή της Θήβας, η οποία θα εξυπηρετεί τους
Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας και Αλιάρτου-Θεσπιέων και αφορά την επεξεργασία 32.000 tn/έτος σύμμεικτων
αστικών απορριμμάτων, 1.850 tn/έτος προδιαλεγμένων οργανικών από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή,
1.300 tn/έτος πράσινων αποβλήτων, 1.700 tn/έτος προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών από το
πρόγραμμα διαλογής στην πηγή και 7.000 tn/έτος ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των
εξυπηρετούμενων Δήμων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής του έργου. Το έργο βρίσκεται σε
εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τετραμήνου του έτους 2022.
2.1.2. «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Μ.Ε.Α. 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 2), συμβατικού αντικειμένου
241.216,87 ευρώ. Το υποέργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στις Υπηρεσίες του
Δικαιούχου, κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Η παροχή υπηρεσιών αφορά σε ανάλυση και
εξειδίκευση τεχνικών θεμάτων, σε θέματα γνωμοδότησης και αξιολόγησης κατά το στάδιο των διαγωνιστικών
διαδικασιών, σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων, σε διαδικασίες διοικητικών ενεργειών, σε αξιολόγηση των
παραδοτέων στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεων των αναδόχων και σε θέματα οργάνωσης των
διαδικασιών για την υλοποίηση της πράξης. Η παρεχόμενη τεχνική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη κ
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου τετραμήνου του έτους 2022, με την ολοκλήρωση του
Υ/Ε 1.
2.1.3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Α. 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» (Υ/Ε 3), συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 883.376,00 ευρώ. Το υποέργο αφορά την προμήθεια του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού
(φορτωτές, κλάρκ, conteiners κ.α.) για την άρτια λειτουργία της Μ.Ε.Α. βάσει της εγκεκριμένης μελέτης
εφαρμογής του έργου. Έχει προκηρυχθεί ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση της προμήθειας
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 05η/07/2021. Η προμήθεια εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2022.
2.1.4. «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ» (Υ/Ε 4), περιλαμβάνει δαπάνες για την απόκτηση αγοράς γης για την κατασκευή της
μονάδας, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί και για διαχειριστικούς λόγους παραμένει ως εγγραφή μέχρι την
ολοκλήρωση της Πράξης.
2.2. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» (MIS
5001154), βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 15147/09-12-2016 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: ΩΨ054653Ο7-14Ω) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με α.π. οικ. ΕΥΔΕΠ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 7990/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΚΧ46ΜΤΛΡ2ΒΞ) Απόφαση του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, υλοποιείται με τα εξής δεκατρία (13)
υποέργα:
2.2.1. «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ.» (Υ/Ε 1), συμβατικού αντικειμένου 6.663.600,86 ευρώ.
Το εν λόγω υποέργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
(εργοστάσιο κομποστοποίησης) δυναμικότητας 6.250 tn ετησίως προδιαλεγμένων οργανικών και πράσινων
αποβλήτων (5.000 tn προδιαλεγμένο και 1.250 tn πράσινα) και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Ν.
Φωκίδας, ετήσιας δυναμικότητας κατά μέσο όρο 20.000 tn/έτος και συνολικής δυναμικότητας 362.487 m 3 μη
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, με χρόνο ζωής Α' ΦΑΣΗΣ-13 ΕΤΗ. Το έργο βρίσκεται στη φάση της
δοκιμαστικής του λειτουργίας ως προς τη Μονάδα Κομποστοποίησης και την Ε.Ε.Σ. και έχει πραγματοποιηθεί
διοικητική παραλαβή για χρήση για το τμήμα του Χ.Υ.Τ.Υ..

2.2.2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 4) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 2 αφορά την
προμήθεια του φορτωτή πρόσθιας φόρτωσης για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου. Μετά την ολοκλήρωση
του ανοικτού διαγωνισμού που διενεργήθηκε σύμφωνα με τη με α.π. 21903/23-10-2019 Διακήρυξη του Δ.
Δελφών (φορέας υλοποίησης της Πράξης) και κρίθηκε άγονος ως προς το τμήμα 4, εγκρίθηκε η υλοποίηση
νέας διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της εν
λόγω προμήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη). Η προμήθεια εκτιμάται ότι θα
ολοκληρωθεί εντός του έτους 2022.
2.2.3. «ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Δ.Ε.Η.)» (Υ/Ε 3), συμβατικού ποσού 106.015,04 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Το
υποέργο αφορά σε εργασίες μεταφοράς δικτύου Δ.Ε.Η. μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων και έχει
ολοκληρωθεί.
2.2.4. «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 4), συμβατικού αντικειμένου 130.927,00
ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24%. Αντικείμενο του Τεχνικού Συμβούλου είναι η παροχή όλων των απαραιτήτων
τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον Εργοδότη του έργου κατά τη διάρκεια κατασκευής και
δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Η παρεχόμενη τεχνική υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.
2.2.5. «ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω. (Ο.Τ.Ε.)» (Υ/Ε 5), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 43.006,18 ευρώ. Αφορά σε εργασίες
μεταφοράς δικτύου Ο.Τ.Ε. μέχρι το γήπεδο κατασκευής των έργων.
2.2.6. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ» (Υ/Ε 6), συμβατικού ποσού 193.946,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το υποέργο
περιλαμβάνει την προμήθεια καφέ κάδων (κάδους κουζίνας 10lt για το σύνολο των νοικοκυριών του Νομού
Φωκίδας, δίτροχους κάδους αποκλειστικής χρήσης για το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων, των σχολικών
κτιρίων, των νοσοκομείων και εν γένει των καταστημάτων εστίασης) που τοποθετούνται σε επιλεγμένα
κεντρικά σημεία για τη διαλογή στην πηγή. Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί και για διαχειριστικούς λόγους
παραμένει ως εγγραφή μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.
2.2.7. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΩΝ ΣΑΚΩΝ» (Υ/Ε 7), συμβατικού ποσού 45.120,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το
υποέργο αφορά την προμήθεια βιοδιασπώμενων σάκων για χρονικό διάστημα 2 μηνών, που θα
χρησιμοποιηθούν για τους κάδους εσωτερικού χώρου (κάδοι κουζίνας 10lt και κάδοι αποκλειστικής χρήσης
50 lt). Η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί και για διαχειριστικούς λόγους παραμένει ως εγγραφή μέχρι την
ολοκλήρωση της Πράξης.
2.2.8. «1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών του Υποέργου 1» (Υ/Ε 8), συμβατικού ποσού 512.482,88 ευρώ. Το
υποέργο περιλαμβάνει τις εργασίες κατασκευής θεμελίωσης με πασσάλους των κτιρίων Ε.Ε.Σ. και
κομποστοποίησης, καθώς και τις εργασίες κατασκευής κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης της οδού
πρόσβασης στο ΧΥΤΥ με την Ε.Ο. Άμφισσας-Γραβιάς. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έχει ολοκληρωθεί.
2.2.9. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 9), συμβατικού ποσού 317.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 9 αφορά την προμήθεια
του συμπιεστή απορριμμάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός
του 2022.
2.2.10. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗ (ΤΜΗΜΑ 2) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 10), συμβατικού ποσού 257.470,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 10 αφορά την προμήθεια
του ερπυστριοφόρου προωθητή για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός
του 2022.
2.2.11. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ 3) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ
ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 11), συμβατικού ποσού 119.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 11 αφορά την προμήθεια
του φορτηγού μεταφοράς υλικού επικάλυψης για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου. Η προμήθεια θα
ολοκληρωθεί εντός του 2022.
2.2.12. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ 5) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ»
(Υ/Ε 12), συμβατικού ποσού 138.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 12 αφορά την προμήθεια του
αναστροφέα σειραδιών για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.
2.2.13. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONTAINER ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑ 6) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ» (Υ/Ε 13), συμβατικού ποσού 14.900,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. Το Υ/Ε 13 αφορά την
προμήθεια των containers μεταφοράς του υπολείμματος επεξεργασίας προς το Χ.Υ.Τ.Υ. για τις ανάγκες
λειτουργίας του έργου. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.

2.3. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
(ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ» (MIS 5010185) συμβατικού ποσού 102.490,94 ευρώ,
πλέον Φ.Π.Α. 24 % υλοποιείται βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 12795/29-11-2017 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ:
9ΧΘΦ465ΧΙ8-Α01) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με α.π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 11178/14-122020 (ΑΔΑ: 65ΞΖ46ΜΤΛΡ-ΞΞΩ) Απόφαση του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και αφορά στην
εκπόνηση των απαραίτητων μελετών ωρίμανσης (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, Τεχνική
Προμελέτη, κ.α.) για την κατασκευή του έργου της επέκτασης και αναβάθμισης της υφιστάμενης Μονάδας
Κομποστοποίησης Άμφισσας σε Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.). Η σύμβαση εκπόνησης των
μελετών ωρίμανσης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.
2.4. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ» (MIS 5010186) συμβατικού ποσού 530.220,70 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24 %,
υλοποιείται βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 12796/29-11-2017 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: ΨΥΓΑ465ΧΙ8-ΧΧΝ) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με α.π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 5237/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΞ46ΜΤΛΡ4ΓΡ) Απόφαση του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών ωρίμανσης (Τοπογραφική, Γεωτεχνική, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Προμελέτη
του έργου κ.α.) για την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων, Μ.Ε.Α. και
Χ.Υ.Τ.Υ. Λαμίας. Η σύμβαση εκπόνησης των μελετών ωρίμανσης του έργου βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των υποστηρικτικών μελετών και της Μ.Π.Ε. του έργου και έχει κατατεθεί
η τεχνική προμελέτη του έργου προς έλεγχο από την Δ.Υ..
2.5. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
(Μ.Ε.Α.) ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» (MIS 5010187) συμβατικού ποσού 547.599,73 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24 %,
υλοποιείται βάσει της με αριθ. πρωτ. οικ. 12797/29-11-2017 Απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: ΩΚΛΖ465ΧΙ8-0ΛΣ) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τη με α.π. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 4692/11-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ1ΥΞ46ΜΤΛΡ3ΗΛ) Απόφαση του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ και αφορά στην εκπόνηση των απαραίτητων
μελετών ωρίμανσης (Τοπογραφική μελέτη, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, Τεχνική
Προμελέτη, τεύχη δημοπράτησης κ.α.) για την κατασκευή της ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης
αποβλήτων, Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Χαλκίδας. Η σύμβαση εκπόνησης των μελετών ωρίμανσης του έργου βρίσκεται
σε εξέλιξη. Έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των υποστηρικτικών μελετών και της Μ.Π.Ε. του έργου
και έχει κατατεθεί η τεχνική προμελέτη του έργου, η οποία βρίσκεται στο στάδιο ενσωμάτωσης των τελικών
παρατηρήσεων της Δ.Υ. από τον Ανάδοχο πριν την έγκρισή της.
2.6. Η Πράξη με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.789.500,00 € πλέον
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 2.218.980,00 €, αναλυόμενη σε 1.229.212,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), της ΣΑΕΠ 066 με κωδικό έργου
2017ΕΠ06600030 και 989.767,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% από ιδίους πόρους του φορέα, αφορά
την προμήθεια του απαιτούμενου κινητού εξοπλισμού (τεμαχιστής απορριμμάτων, ελαστιχοφόρος
εκσκαφέας, φορτωτής πλάγιας ολίσθησης, ερπυστριοφόρος προωθητής, συμπιεστής απορριμμάτων,
φορτηγό μεταφοράς γαιών) για τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Χαλκίδας. Ο ανοικτός διαγωνισμός για την
υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη, εκ των οποίων δύο τμήματα Ε (ερπυστριοφόρος
φορτωτής) και Ζ (φορτηγό μεταφοράς γαιών) έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί και αναμένεται και η
συμβασιοποίηση των λοιπών τμημάτων. Η προμήθεια θα ολοκληρωθεί εντός του 2022.
2.7. Η Πράξη με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ‘’ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ’’ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ"»
συνολικού προϋπολογισμού 6.800.000,00 € από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) της ΣΑΕΠ 066 με κωδικό έργου 2019ΕΠ06600000 αφορά την κατασκευή έργων
βελτίωσης/διευθέτησης του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Α., διαχείρισης ομβρίων, διαχείρισης στραγγισμάτων,
διαχείρισης βιοαερίου, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, διαμόρφωσης και εκμετάλλευσης νέου κυττάρου
Χ.Υ.Τ.Α. (χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση της λεκάνης απόθεσης απορριμμάτων, έργα
στεγανοποίησης, διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, ομβρίων κ.α.).
2.8. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης Χ.Υ.Τ. Θήβας» (ΜΙS 5066795) συμβατικού
ποσού 359.332.71 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24 %, υλοποιείται βάσει της με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 7814/16-092020 (ΑΔΑ: ΩΥΩΦ46ΜΤΛΡ-ΖΗΦ) Απόφασης ένταξης του Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, με

αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (σε επίπεδο οριστικής μελέτης) για την επέκταση του
υφιστάμενου Χ.Υ.Τ. Θήβας (Γ΄ κύτταρο). Η σύμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη.
2.9. Η συγχρηματοδοτούμενη Πράξη με τίτλο «Μελέτες Επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας» (ΜΙS 5069530)
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 374.289,42 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 24 %, υλοποιείται βάσει της με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ: 11972/29-12-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΠΡ46ΜΤΛΡ-6ΗΚ) Απόφασης ένταξης του Ε.Γ. Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, με αντικείμενο την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (σε επίπεδο οριστικής
μελέτης) για την επέκταση του υφιστάμενου Χ.Υ.Τ.Υ. Άμφισσας (Β΄ φάση). Ο ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των απαραίτητων μελετών βρίσκεται σε εξέλιξη.
2.10. Τα έργα και οι μελέτες που εντάσσονται στην κατηγορία που θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους του
φορέα, έχουν ως εξής:
2.10.1. Εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης για την υφιστάμενη γεώτρηση στο Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 25.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.
2.10.2. Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (υδραυλική, τοπογραφική κ.α.) για την ωρίμανση του έργου
αποκατάστασης του Α΄ κυττάρου Χ.Υ.Τ.Α. Θήβας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
24%. Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των απαραίτητων μελετών θα προκηρυχθεί εντός
του έτους 2021.
2.10.3. Εκπόνηση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Π.Σ.Ε. & της Σ.Μ.Π.Ε., προϋπολογιζόμενης δαπάνης
90.712,68 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 (Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24) στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του νέου
Ε.Σ.Δ.Α. που εγκρίθηκε με τη με αριθ. 39/2020 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ A 185) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης
Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)» για την περίοδο 2020-2030 και στην Κ.Υ.Α. με αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 10701/2006
(ΦΕΚ Β 1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001» ως ισχύει. Ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης θα
προκηρυχθεί εντός του έτους 2021.
Το σύνολο του προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το
έτος 2022 διαμορφώνεται στο ποσό των 37.945.162,87 ευρώ και το ποσό των πιστώσεων για το έτος 2022
στο ποσό των 5.949.908,72 ευρώ.
Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα ανωτέρω καθώς και το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2022 και
Εισηγείται
1. Την έγκριση του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για το έτος 2022,
σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα που τίθεται υπόψη του Δ.Σ..
2. Την κοινοποίηση της παρούσας Απόφασης με συνημμένο τον αναλυτικό πίνακα του σχεδίου του Τεχνικού
Προγράμματος για το έτος 2022 που τίθεται υπόψη του Δ.Σ., στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-Μελών του
Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προς παροχή γνώμης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθ. 242 του
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

Η ΣυντάξασαΠροϊσταμένη Δ/νσης
Προγραμματισμού, Μελετών,
Έργων, Ποιότητας, Αξιοποίησης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Κυριακή Μιχελάκου
28/06/2021

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗΦΟΔΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2022
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)

1) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο κανονισμός τιμολόγησης (τιμολογιακή πολιτική) του ΦοΔΣΑ συντάσσεται με βάση όσα ορίζονται
στο αρ. 237 του ν.4555/2018 και το αρ. 9 του ν.2939/2001 όπως ισχύει, ενώ η μεθοδολογία προσδιορισμού
αναλύεται στη σχετική ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019). Ο κανονισμός
τιμολόγησης προσδιορίζει την ετήσια εισφορά των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η ανάκτηση του ετήσιου κόστους διαχείρισης του ΦοΔΣΑ. Σύμφωνα και με το αρ. 242
του ν.4555/2018, το σχέδιο καθορισμού του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ αποστέλλεται έως τις
30 Ιουνίου από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων μελών του για
παροχή γνώμης μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ. Με βάση τον εγκεκριμένο κανονισμό τιμολόγησης,
ορίζεται η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών του ΦοΔΣΑ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στα Δημοτικά
Συμβούλια μέχρι το τέλος Αυγούστου για να την συμπεριλάβουν στους ετήσιους προϋπολογισμούς τους.
Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη οι διευκρινίσεις και κατευθύνσεις για την
εφαρμογή της ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, οι οποίες δόθηκαν
στους ΦοΔΣΑ, μέσω του Δικτύου ΦοΔΣΑ (αρ. πρωτ. 111/25-5-2019) καθώς και οι κατευθύνσεις από το
Διοικητικό Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ όπως αποτυπώνονται στην υπ’ αρ. 89/2021
απόφασή του.
2) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
-Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία ποσοτήτων
σύμμεικτων απορριμμάτων των Δήμων μελών τα οποία ζυγίστηκαν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης του
ΦοΔΣΑ κατά το έτος 2020. Για το Δήμο Δωρίδας ο οποίος έφερε απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Φωκίδας από τον
Ιούνιο του 2020 και μετά προϋπολογίστηκαν οι ποσότητές του με αναγωγή σε ετήσια βάση. Για το Δήμο
Δομοκού για τον οποίο έχει προβλεφθεί ότι θα διαχειριστεί τα απορρίμματα του ο φορέας από το 2022 με
την παραλαβή του ΧΥΤΑ Δομοκού, σύμφωνα με την πρόβλεψη και τις κατευθύνσεις που δόθηκαν με την
υπ’ αρ. 89/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ, και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
στοιχεία ζύγισης, η προσέγγιση των ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Δομοκού έγινε με
αναγωγή στο μόνιμο πληθυσμό του (410κιλά/κάτοικο). Με βάση τα ανωτέρω προϋπολογίστηκαν οι
ποσότητες των απορριμμάτων των Δήμων μελών για το 2022 τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί ο
Φο.Δ.Σ.Α στις εγκαταστάσεις του (ΧΥΤΑ/Υ).
- Για το θέμα της επίδοσης των Δήμων μελών ως προς τη διακριτή διαχείριση των ρευμάτων
Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (ΑΣΑ)
με
βάση την
ΚΥΑ υπ’
αρ.

ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019), λήφθηκαν υπόψη οι ποσότητες των ανακυκλώσιμων
υλικών συσκευασίας που συλλέχτηκαν από κάθε Δήμο μέσω του ρεύματος των μπλε κάδων του
Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης της ΕΕΑΑ ΑΕ καθώς και των ποσοτήτων υπολείμματος στη διαλογή
των συγκεκριμένων υλικών από τα δύο Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας τα οποία δραστηριοποιούνται στην περιοχή Σχηματαρίου και Λαμίας καθώς και από το
ΚΔΑΥ Πάτρας για την ανακύκλωση του Δήμου Δωρίδας. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες διαχείρισης
ανακυκλώσιμων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και τις μπαταρίες, δεν
αξιολογήθηκαν ποσοτικά στοιχεία των Δήμων μελών από το φορέα. Σημειώνεται ότι για τις κατηγορίες
αυτές τα στοιχεία δηλώνονται απευθείας από τους Δήμους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)
του ΥΠΕΝ χωρίς την πρόσβαση του φορέα σε αυτά ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά δεν επιβεβαιώνονται
ανά Δήμο από το αρμόδιο σύστημα διαχείρισης (ΣΕΔ) θέτοντας με αυτό το τρόπο θέματα αξιοπιστίας των
στοιχείων αυτών και ίσης αντιμετώπισης των Δήμων μελών του. Θυμίζουμε ότι από αρχές Μαΐου του 2019
αμέσως μετά την έκδοση της ΚΥΑ σύνταξης της τιμολογιακής πολιτικής, οι ΦοΔΣΑ είχαν ζητήσει από το
ΥΠΕΝ τη δυνατότητα να λαμβάνουν αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία διαχείρισης λοιπών κατηγοριών
διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών μέσω του ΗΜΑ για να τα συμπεριλαμβάνουν στην τιμολογιακή
πολιτική τους. Το ΥΠΕΝ δέχθηκε αρχικά να δώσει αυτή τη δυνατότητα στους ΦοΔΣΑ όμως στη συνέχεια
υπαναχώρησε βάζοντας θέματα έγκρισης της διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με
αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
-Με την διαπιστωτική πράξη 6122/170152/08-10-2019 (ΦΕΚ 3949/τ.Β/29-10-2019) του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε δυνάμει του ν.4555/2018,
ορίζεται ότι ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αποτελεί τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ στον οποίο θα πρέπει να
συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενώ επίσης ορίζει ότι έχει την αποκλειστική
αρμοδιότητα του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας καθώς και της διαχείρισης των απορριμμάτων των Δήμων στις εγκαταστάσεις που λειτουργεί
(ΧΥΤΑ/Υ). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο Δήμος Σκύρου με βάση τη διάταξη του ν.4555/2018 για τους
νησιωτικούς Δήμους, ο οποίος συμμετέχει στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ αποκλειστικά για τον
σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ), ενώ την διαχείριση των απορριμμάτων είναι αρμόδιος να την κάνει ο ίδιος ο Δήμος.
Σε συνέχεια την συγκεκριμένης διαπιστωτικής πράξης θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
αποτίμησης των συγχωνευμένων υφιστάμενων ΦοΔΣΑ (ΦΟΔΣΑ Λοκρίδας ΑΕ, ΦΟΔΣΑ Νοτιας Ευβοιας &
ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ) καθώς και η συμμετοχή των υπολοίπων δύο Δήμων της Περιφέρειας (Λιβαδειάς & ΔιστόμουΑντίκυρας- Αράχοβας) στο μετοχικό κεφάλαιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. Σε συνέχεια σχετικής
αλληλογραφίας του φορέα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κρατάει στάση
αναμονής στην ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης της συγκεκριμένης διαπιστωτικής πράξης, λόγω
της εκδίκασης της προσφυγής της ΔΕΠΟΔΑΛ ΑΕ και των Δήμων μελών της και δεν προχωράει τις
διαδικασίες συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α καθώς και στην επιβολή της συμμετοχής των Δήμων
Λιβαδειάς & Διστόμου- Αντίκυρας- Αράχοβας στο κεφάλαιο του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ. Θυμίζουμε
ότι με βάση το αρ.245 του ν.4555/2018 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση οφείλει να ενεργοποιήσει σχετική
επιτροπή αποτίμησης των υφιστάμενων ΦοΔΣΑ που θα συγχωνευθούν για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας συγχώνευσης κάτι το οποίο δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα
και μη έχοντας κανένα χρονοδιάγραμμα στην ολοκλήρωση της συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ
στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ σε εφαρμογή της διαπιστωτικής πράξης, δεν συμπεριλήφθηκε στο
κόστος διαχείρισης του φορέα για το 2022 η λειτουργία του ΧΥΤΑ Λιβαδειάς καθώς και τυχόν άλλα κόστη
που μπορεί να προκύψουν από την συγχώνευση των εν λόγω ΦοΔΣΑ. Για την συμμετοχή των Δήμων στο
ΦοΔΣΑ στον σχεδιασμό και παρακολούθηση του ΠΕΣΔΑ (αρ. 35 ν.4042/2012) εφαρμόστηκαν ειδικά
τιμολόγια τα οποία επιβαρύνουν αναλογικά τους 23 Δήμους που έχει ως μέλη του σήμερα ο φορέας στο
καταστατικό του (εκτός Δήμου Λιβαδειάς & Διστόμου- Αντίκυρας- Αράχοβας). Σε περίπτωση που το

επόμενο χρονικό διάστημα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εφαρμογής της διαπιστωτικής πράξης
6122/170152/08-10-2019 (ΦΕΚ 3949/τ.Β/29- 10-2019) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και περιέλθει στην διαχείριση του φορέα ο ΧΥΤΑ Λειβαδιάς, τότε θα
απαιτηθεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του κόστους διαχείριση του φορέα για το 2022 η
οποία θα επιφέρει τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα για το 2022 και κατ’ επέκταση της
ετήσιας εισφοράς των Δήμων μελών του. Αντίθετα για το Δήμο Δομοκού αν και εκκρεμεί η απόφαση του
Δήμου για τη διάθεση του ΧΥΤΑ Δομοκού σε συνέχεια της διαπιστωτικής πράξης 6122/170152/08-10-2019
(ΦΕΚ 3949/τ.Β/29-10-2019) του Συντονιστή ΑΔΘΣΤΕ, έχει γίνει πρόβλεψη για τη λειτουργία του από το
φορέα το 2022 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που δόθηκαν από την υπ’ αρ. 89/2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα. Τα κόστη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δομοκού έχουν προϋπολογιστεί στις
δαπάνες του φορέα για το 2022 και επιβαρύνουν το κόστος διαχείρισής του, με εκτίμηση κόστους που
έγινε από την υπηρεσία δεδομένου ότι δεν έχουν καταγραφεί και κοστολογηθεί από το φορέα οι ανάγκες
του για την ομαλή λειτουργία του ΧΥΤΑ Δομοκού.
- Δεν συμπεριλαμβάνονται στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και κατ’ επέκταση στην ετήσια
εισφοράς των Δήμων μελών τα κόστη και τα έσοδα από τις υποστηρικτικές δράσεις οι οποίες
πραγματοποιούνται μεταξύ του ΦοΔΣΑ και των Δήμων μελών του μέσω προγραμματικών συμβάσεων σε
εφαρμογή του αρ. 24 παρ. 7 του ν. 3613/2007 και του αρ. 1 της ΚΥΑ 2527/2009, για την συλλογή και
μεταφορά απορριμμάτων τους. Τα συγκεκριμένα ποσά επιβαρύνουν διακριτά τους Δήμους που κάνουν
χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ενώ το οικονομικό αντικείμενο και το πλαίσιο συνεργασίας
καθορίζονται κάθε φορά στην προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται για αυτό το σκοπό.
-Για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης του ΦοΔΣΑ για το 2022 σύμφωνα και με τις
κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦοΔΣΑ (αποφ. ΔΣ 89/2021) και τις δυνατότητες που δίνει
η ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019) με βάση τις απαντήσεις των συναρμόδιων
Υπουργείων προς το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, λήφθηκε υπόψη μηδενικός συντελεστής διαβάθμισης για τις εργασίες
ανάκτησης ΑΣΑ από τους ΟΤΑ που αναφέρονται στα τιμολόγια 3α, 3β και 3γ του αρ. 3 της ΚΥΑ (πίνακας 1).
Οι εργασίες αυτές αφορούν την ανάκτηση των χωριστά συλλεγόμενων βιοαποβλήτων από κάθε ΟΤΑ (πχ
οικιακή κομποστοποίηση κτλ), καθώς και τις εργασίες ανάκτησης και συλλογής των υλικών εκτός και εντός
Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ (π.χ. κλωστοϋφαντουργικά, έντυπα κτλ ). Τα ανωτέρω στοιχεία
πέραν του ότι δεν ήταν δυνατό να ληφθούν από τον ίδιο το ΦοΔΣΑ δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά
καταχωρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) από τους ίδιους του Δήμους, όπως
προαναφέρθηκε, επιπλέον αξιολογήθηκε ότι έχουν μικρή αξιοπιστία, χωρίς πολλά από αυτά να μπορούν
να διασταυρωθούν ενώ δημιουργούνται και θέματα στην ίση αντιμετώπιση των Δήμων μελών.
-Για τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) δεν έγινε κάποια πρόβλεψη στο ετήσιο
κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ για το 2022, δεδομένου ότι ο φορέας δεν είναι αρμόδιος για την λειτουργία
κάποιου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην περιφέρειά μας.
-Με βάση τη μεθοδολογία της ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019),
συνυπολογίστηκαν για τον προσδιορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης τα προϋπολογιστικά έσοδα του
ΦοΔΣΑ για το 2022 που αναφέρονται στο αρ. 237 παρ. 2 του ν.4555/2018 καθώς και όλα τα υπόλοιπα
έσοδα από τρίτους-ιδιώτες που λαμβάνει ο ΦοΔΣΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων τους,
προκειμένου να μειωθεί το ετήσιο κόστος διαχείρισης του και κατ’ επέκταση και η προσδιοριζόμενη ετήσια
εισφορά των Δήμων μελών του. Ιδιαίτερα ως προς τα έσοδα από τρίτους τα οποία αφορούν ποσά που
εισπράττει ο φορέας από παραγωγούς- ιδιώτες που εναποθέτουν σε ΧΥΤΑ αρμοδιότητας του φορέα
προσομοιάζοντα απορρίμματα με τα αστικά, έγινε πρόβλεψη για το 2022 ότι θα αυξηθούν, δεδομένου ότι
το τέλος διαχείρισης για τους ιδιώτες θα αυξηθεί το 2022 σε 40 ευρώ/τόνο πλέον ΦΠΑ σε σχέση με αυτό

που ισχύει σήμερα, δηλαδή το 35 ευρώ/τόνο πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την απόφαση 89/2021 του ΔΣ του
φορέα.
-Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του φορέα προσδιορίστηκε με βάση το συνημμένο σχέδιο
προϋπολογισμού για το 2022 (βλ. παράρτημα), το οποίο καταρτίστηκε με στοιχεία του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους (2021), απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης (2020), τις
ανάγκες λειτουργίας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και των επιπλέον αναγκών διαχείρισης οι
οποίες έχουν προσδιοριστεί για το έτος 2022, όπως η λειτουργία του ΧΥΤΑ Δομοκού, του ΧΥΤΥ - ΜΕΑ
Φωκίδας και της ΜΕΑ Θήβας. Για τη ΜΕΑ Θήβας έχει υπολογιστεί κόστος λειτουργίας για το φορέα μόνο
για διάστημα εννιά μηνών στο 2022, λόγω του ότι η δοκιμαστική λειτουργία του έργου υπολογίζεται με
βάση το προγραμματισμό υλοποίησης του έργου να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του
2022. Παράλληλα ενσωματώθηκαν στο κόστος διαχείρισης του ΦοΔΣΑ και ο προγραμματισμός των έργων
και το επενδυτικό πρόγραμμά του για το 2022 και ιδιαίτερα η ίδια συμμετοχή του φορέα για την
υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και εγκαταστάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, βάσει του ΠΕΣΔΑ.
-Με τον προσδιορισμό της τιμολογιακής πολιτικής σύμφωνα με την μεθοδολογίας της ΚΥΑ υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019), ορίζεται η αρχική ετήσια εισφορά των Δήμων μελών,
στην οποία όμως θα πρέπει να συμπεριληφθούν βάσει του αρ. 237 παρ. 2 του ν.4555/2018 οι αποκλίσεις
που προσδιορίζονται με βάση απολογιστικά στοιχεία του ΦοΔΣΑ για το έτος 2020. Οι αποκλίσεις αυτές
προσμετρούνται για τον προσδιορισμό της ετήσιας εισφοράς του 2022 ανά Δήμο μέλος του ΦοΔΣΑ. Ο
προσδιορισμός των αποκλίσεων της ετήσιας εισφοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο αναλύεται στην
σχετική απόφαση του απολογισμού του φορέα για το έτος 2020. Η απόκλιση αυτή προσμετράτε σε κάθε
Δήμο στον υπολογισμό της εισφοράς τους για το 2022 ή προσμετράτε σε δύο ισόποσες δόσεις στο
προσδιορισμό της εισφοράς για το 2022 και 2023, για Δήμους που η απόκλιση αυτή τους επιβαρύνει σε
μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα προσυπολογιζόμενα, δηλαδή για ποσοστό άνω του 20% απολογιστικής
απόκλισης επιβάρυνσης του Δήμου σε σχέση με την προϋπολογισθείσα εισφορά του για το 2020.
-Προσδιορίστηκε αντισταθμιστικό όφελος στους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ
σε ποσοστό 1% επι των ετήσιων προϋπολογιστικών εσόδων του ΦοΔΣΑ σύμφωνα με το αρ. 243 του
ν.4555/2018, το αρ. 32 παράγραφος 10 του καταστατικού και την κατευθυντήρια απόφαση 89/2021 του
Δ.Σ. του φορέα.
-Τέλος με βάση τις κατευθύνσεις του Δ.Σ. του φορέα (αποφ. 89/2021), δεν συμπεριλήφθηκε στην
τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α για το 2022 το περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στους Δήμους
σύμφωνα με το αρ. 55 του ν. 4609/2019. Σημειώνεται ότι το περιβαλλοντικό τέλος για το 2022 ανέρχεται
σε 20€/τν απορριμμάτων των οποίων η διαχείριση τους δεν γίνεται σε εγκαταστάσεις ΜΕΒΑ ή ΜΕΑ,
μειούμενο ποσοστιαία με βάση την ωρίμανση των έργων αυτών. Το τέλος αυτό παρακρατείτε από τους
Δήμους μέσω της εισφοράς τους και αποδίδεται από το Φο.Δ.Σ.Α στο πράσινο ταμείο για να διατεθεί εν
συνεχεία από την πολιτεία για περιβαλλοντικές δράσεις. Αντίστοιχη απόφαση είχε ληφθεί και από τη
Γενική Συνέλευση του φορέα για την τιμολογιακή πολιτική του 2021. Το Δ.Σ. του φορέα προέβη και αυτό
σε αυτή την απόφαση με τη θέση ότι το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό τέλος που επιβάλλεται στους
Δήμους είναι άδικο και πρέπει να καταργηθεί με βάση και την ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ, δεδομένου
ότι τιμωρεί του Δήμους για τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων ΜΕΑ και ΜΕΒΑ των οποίων η
ευθύνη καθυστέρησης κατασκευής τους ανήκει διαχρονικά κυρίως στην ίδια την πολιτείας (καθυστέρηση
θεσμικού πλαισίου για Φο.Δ.Σ.Α, καθυστέρηση στην σύνταξη του ΕΣΔΑ για την σύνταξη των ΠΕΣΔΑ,
καθυστέρηση στο άνοιγμα προσκλήσεων για την χρηματοδότησή τους, καθυστέρηση στην ένταξη τους
λόγω του ελέγχου κρατικών ενισχύσεων κτλ). Στην περίπτωση μάλιστα του φορέα μας είναι
χαρακτηριστική η καθυστέρηση στην κατασκευή της ΜΕΑ Θήβας για δύο έτη που δημιούργησε το ΥΠΕΣ με

την έκδοση παράνομων πράξεων κατά του φορέα για δήθεν παράνομη λειτουργία του η οποία έληξε με
την έκδοση των ομόφωνων αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων (ΣτΕ και Ολομ. Ελ. Συν.).
3) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΟΥΟΦΕΛΟΥΣ ΟΤΑ
(αρ. 243 ν.4555/2018)
Το αντισταθμιστικό όφελος για τους Δήμους που φιλοξενούν εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ στην
περιοχή ευθύνης τους, συνυπολογίστηκε στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2022 (κωδ. 63.98.97) και στο
ετήσιο κόστος λειτουργίας του φορέα. Το αντισταθμιστικό όφελος στους Δήμους που φιλοξενούν
εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ ή ΜΕΑ ανέρχεται σε 1% επι των ετήσιων προϋπολογιστικών εσόδων του Φο.Δ.Σ.Α για
το 2022, βάσει του αρ. 243 του ν.4555/2018 και των κατευθύνσεων του Δ.Σ. του φορέα (αποφ.98/2021).
Τα ετήσια έσοδα του 2022, βάσει του σχεδίου προϋπολογισμού, που αφορούν τις υπηρεσίες του
φορέα ανέρχονται σε 11.290.300,46 ευρώ (κωδ. 71.00., 73.00.05, 73.04.00, 74.03.00). Το αντισταθμιστικό
όφελος ανέρχεται στο ποσό των 112.903 ευρώ το οποίο έχει αποτυπωθεί στο κωδικό 63.98.97 του σχεδίου
προϋπολογισμού του φορέα για το 2022.
Ο επιμερισμός του αντισταθμιστικού οφέλους ανά δικαιούχο Δήμο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα
με βάση τις ποσότητες απορριμμάτων που διαχειρίζεται η κάθε εγκατάσταση:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α
Πίνακας δικαιούμενου αντισταθμιστικού οφέλους 2022 ανά ΟΤΑ
Χώροι Υγειονομικής
Ετήσιες Ποσότητες
Αντισταθμιστικό
Δικαιούχοι ΟΤΑ-Δήμοι
Ταφής
απορριμμάτων
όφελος (€)
Απορριμμάτων
(τόνους)
(ΧΥΤΑ)
Δήμος Χαλκιδέων
ΧΥΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
89.330,05
46.812,07
Δήμος Λαμιέων
ΧΥΤΑ ΛΑΜΙΑΣ
49.063,14
25.710,80
Δήμος Θηβαίων
ΧΥΤΥ ΘΗΒΑΣ
47.532,00
24.908,43
ΧΥΤΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Δήμος Ιστιαίας- Αιδηψού
13.651,67
7.153,95
Δήμος Δελφών
ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
11.159,54
5.847,99
Δήμος Δομοκού
ΧΥΤΑ ΔΟΜΟΚΟΥ
4.712,95
2.469,75
ΣΥΝΟΛΟ
215.449,34
112.903,00

Την συγκεκριμένη εισφορά την επιβαρύνονται αναλογικά οι υπόλοιποι Δήμοι μέλη του Φο.Δ.Σ.Α οι
οποίοι εναποθέτουν απορρίμματα στους συγκεκριμένους ΧΥΤΑ. Με βάση τις προϋπολογιστικές ποσότητες
απορριμμάτων του 2022 η επιβάρυνση και το όφελος ανά Δήμο από το αντισταθμιστικό όφελος αναλύεται
στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Πίνακας επιμερισμού αντισταθμιστικού οφέλους ανά Δήμο μέλος
Ποσότητες
Όφελος/
ΔΗΜΟΣ
απορριμμάτων 2022
Επιβάρυνση
(τν)
ανά Δήμο (€)
Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών
Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΟ

27.819.386,00
2.847.445,00
4.712.950,00
7.466.860,00
3.196.447,00
5.540.100,00
5.247.475,00
3.127.340,00
16.121.420,00
0,00
10.942.230,00
59.456.146,00
7.804.480,00
12.195.280,00
1.713.710,00
18.034.580,00
4.412.750,00
9.238.920,00
0,00
3.529.335,00
882.950,00
8.959.140,00
2.200.400,00
215.449,34

-25.710,81
3.697,74
0,00
9.696,59
4.150,96
7.194,47
6.814,46
4.061,22
-24.908,44
0,00
14.209,76
-46.812,07
10.135,03
15.837,00
2.225,45
23.420,01
5.730,47
-7.153,95
4.583,25
1.146,61
-5.847,99
-2.469,75
0,00

*Οι Δήμοι Σκύρου και Ορχομενού δεν εναποθέτουν απορρίμματα στους ΧΥΤΑ αρμοδιότητας του φορέα.
Το ποσό του αντισταθμιστικού οφέλους θα συμψηφιστεί με την ετήσια εισφορά των ανωτέρω
δικαιούχων Δήμων μελών από το Φο.Δ.Σ.Α. με βάση όσα αναφέρονται στο νόμο (αρ.243 του ν.4555/2018)
με την αντίστοιχη επιβάρυνση της εισφοράς των υπολοίπων Δήμων μελών που εναποθέτουν απορρίμματα
στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ.

4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022
Με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 2020, τις ανάγκες του φορέα που προϋπολογίζονται για το
2022 με την λειτουργία των ΧΥΤΑ Λαμίας, Χαλκίδας, Θήβας, Ιστιαίας, τη λειτουργία των νέων
εγκαταστάσεων ΧΥΤΥ- ΜΕΑ Φωκίδας & ΜΕΑ Θήβας καθώς και του ΧΥΤΑ Δομοκού, τις επενδυτικές του
δαπάνες για έργα και μελέτες, την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους Δήμους (αρ. 24 παρ. 7 του
ν.3613/2007) και σε τρίτους- ιδιώτες, τα λοιπά έσοδα και έξοδα λειτουργίας του φορέα καθώς και του
αντισταθμιστικού οφέλους (αρ. 243 ν.4555/2018), συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. το συνημμένο
σχέδιο συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα για το 2022 (βλέπε Παράρτημα) ως βάση για τον
προσδιορισμό του ετήσιου κόστους διαχείρισης- λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α. προκειμένου να προσδιοριστεί
η τιμολογιακή πολιτική του Φο.Δ.Σ.Α. και η ετήσια εισφορά των Δήμων μελών του για το έτος 2022. Ο
αναλυτικός προϋπολογισμός του Φο.Δ.Σ.Α. για το 2022, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ν.4555/2018
και το καταστατικό του φορέα, θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.
5) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΔΣΑ 2022
Το κόστος διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α σύμφωνα με το αρ. 237 του ν.4555/2012 προσδιορίζεται με βάση:

i) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο προκύπτει από κόστος λειτουργίας
παραγωγής, διοίκησης, έρευνας και διάθεσης του φορέα. Στο συγκεκριμένο έξοδο συμπεριλαμβάνονται
κάθε είδους δαπάνες που θα απαιτηθούν από το φορέα για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, την
παροχή υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων και σχεδιασμού σε Δήμους μέλη, υπηρεσιών προς τρίτους
καθώς και κάθε είδους έξοδα οργάνωσης του φορέα.

ii) Το κόστος αποκατάστασης και μεταφροντίδας των ΧΥΤΑ που λειτουργεί ο Φο.Δ.Σ.Α. Το
συγκεκριμένο κόστος παρακρατείτε από το φορέα ως αποθεματικό κάθε χρόνο προκειμένου να διατεθεί
για την αποκατάσταση των ΧΥΤΑ όταν κορεστεί η χωρητικότητά τους καθώς και για την μεταφροντίδα τους
για τα επόμενα 20-25 χρόνια (διαχείριση βιοαερίου και στραγγισμάτων).

iii) Το κατασκευαστικό και επενδυτικό πρόγραμμα του Φο.Δ.Σ.Α. Σε αυτό περιλαμβάνεται κάθε
είδους δαπάνη που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο φορέας προκειμένου να υλοποιηθούν οι
απαιτούμενες υποδομές για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή ευθύνης του.

iv) Τις Δαπάνες λειτουργίας Φο.Σ.Π.Ε.Σ.Δ.Α. Οι δαπάνες αυτές προκύπτουν από τις αρμοδιότητες
που έχει ο Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας ΑΕ για την εκπόνηση και παρακολούθηση του Περιφερειακού
Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, σύμφωνα με την διαπιστωτική πράξη
6122/170152/08-10-2019 (ΦΕΚ 3949/τ.Β/29-10-2019) του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας. Το κόστος για τις δαπάνες Φο.Σ.Π.Ε.Σ.Δ.Α προσδιορίστηκε σε ποσοστό10%
επί των συνολικών γενικών εξόδων του φορέα για διοικητική, οικονομική και τεχνική υποστήριξη του.
Επίσης με βάση το αρ. 237 του ν.4555/2012 για τον προσδιορισμό του ετήσιου κόστους του Φο.Δ.Σ.Α
συνυπολογίζονται οι επιχορηγήσεις, έσοδα από συμμετοχή σε προγράμματα και ενισχύσεις από τα
συλλογικά συστήματα του ν.2939/2001. Τέλος, ο φορέας με δική του πρωτοβουλία συνυπολογίζει και τα
έσοδα που λαμβάνει από την διαχείριση απορριμμάτων τρίτων στις εγκαταστάσεις του μειώνοντας με
αυτό τον τρόπο την επιβάρυνση των Δήμων μελών για την κάλυψη του ετήσιου κόστους διαχείρισής του.
Με βάση τα ανωτέρω προβλεπόμενα στο νόμο και τα στοιχεία που αναλύονται στο συνημμένο
προϋπολογισμό του φορέα για το 2022 προσδιορίζεται αναλυτικά παρακάτω το ετήσιο κόστος του φορέα
για το 2022.
Έξοδα Φο.Δ.Σ.Α
α) Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Φο.Δ.Σ.Α= 10.978.445,89€
β) Κόστος Αποκατάστασης και μεταφροντίδας ΧΥΤΑ = 474.710,00€ (κωδ. 44.09.00)
γ) Το κατασκευαστικό & επενδυτικό πρόγραμμα = 11.749.908,54€ (κωδ. 69.00.00, 54.00.07, 54.00.08,
44.12.01). Από το ποσό αυτό τα 9.934.225,39€ καλύπτονται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα και το
υπόλοιπο ποσό από ίδιους πόρους του φορέα.
δ) Δαπάνες παρακολούθησης και εκπόνησης ΠΕΣΔΑ= 60.000,00€ (κωδ. 64.98.97)
ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες σε Δήμους μέλη=3.700.400,27€
Σύνολο Εξόδων=26.963.464,70
Έσοδα Φο.Δ.Σ.Α
α) Επιχορηγήσεις, έσοδα από προγράμματα και ενισχύσεις =9.936.225,39€
74.03.01)

(κωδ. 74.03.00,

β) Πωλήσεως προϊόντων - Έσοδα τρίτων= 3.446.350,99€ (κωδ. 71.00., 73.04.00)
γ) Λοιπά Έσοδα -συμψηφισμοί Φο.Δ.Σ.Α = 827.124,24€ (κωδ. 74.98.00, 54.00.70)
δ) Προγραμματικές συμβάσεις υποστήριξης σε Δήμους μέλη=3.700.400,27€ (κωδ. 73.00.06)
Σύνολο Εσόδων=17.929.860,89
Ετήσιο κόστος διαχείρισης Φο.Δ.Σ.Α 2022: 9.033.603,81€

(έσοδα-έξοδα)

6) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δ.Σ. του φορέα (αποφ.89/2021) και λόγω της καθυστέρησης
ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης των υφιστάμενων Φο.Δ.Σ.Α μετά την έκδοση της
διαπιστωτικής πράξης 6122/170152/08-10-2019 (ΦΕΚ 3949/τ.Β/29-10-2019) του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε, σήμερα συμμετέχουν
στο κεφάλαιο του φορέα οι Δήμοι Σκύρου και Ορχομενού για τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες από το
φορέα αποκλειστικά σε ότι αφορά το σχεδιασμό των έργων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) και όχι για την διαχείριση των
απορριμμάτων τους δεδομένου ότι ο Δήμος Ορχομενού εξυπηρετείται από το ΧΥΤΑ Λειβαδιάς ο οποίος
δεν έχει περιέλθει ακόμα στη διαχείριση του φορέα, ενώ το ΧΥΤΑ Σκύρου τον διαχειρίζεται νομίμως ό ίδιος
ο Δήμος Σκύρου για τα δικά του απορρίμματα. Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Λιβαδειάς & Διστόμου- ΑντίκυραςΑράχοβας δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα ως όφειλαν σε εφαρμογή του ν.4555/2018
και μετά την έκδοση της προαναφερόμενης διαπιστωτικής πράξης και άρα οι παρεχόμενες υπηρεσίες που
παρέχει ο φορέα για το σχεδιασμό και παρακολούθηση του Π.Ε.Σ.Δ.Α .δεν δύναται να βεβαιωθούν για
αυτούς τους Δήμους Λιβαδειάς & Διστόμου- Αντίκυρας- Αράχοβας, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν
αποτελούν τυπικά Δήμους μετόχους του σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό, με ευθύνη των
συγκεκριμένων Δήμων οι οποίοι δεν προχωρούν στην λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων συμμετοχής
τους στο κεφάλαιο του φορέα.
Για τις υπηρεσίες σχεδιασμού εκπόνησης και παρακολούθησης του Π.Ε.Σ.Δ.Α. (αρ.35 ν.4042/2012) θα
εφαρμοστεί ειδικό τιμολόγιο για τους Δήμους Σκύρου και Ορχομενού και η εισφορά τους θα καθοριστεί
αναλογικά μόνο για τις συγκεκριμένες δαπάνες που έχει προϋπολογίσει ο φορέας για αυτή την υπηρεσία.
Για τους υπόλοιπους Δήμους Λιβαδειάς & Διστόμου- Αντίκυρας- Αράχοβας αναμένεται η εφαρμογή της
διαπιστωτικής πράξης και της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο του φορέα προκειμένου να αποφασίσει ο
φορέας την τιμολογιακή πολιτική που θα εφαρμόσει για αυτούς του Δήμους σε σχέση με το σχεδιασμό
(Π.Ε.Σ.Δ.Α.). Για το προσδιορισμό της συγκεκριμένης δαπάνης ανά Δήμο λήφθηκε υπόψη το ποσοστό
συμμετοχής των Δήμων στο κεφάλαιο του φορέα. Σημειώνεται ότι κάθε Δήμος μέλος του φορέα
συμμετέχει στο κεφάλαιο αναλογικά με τον πληθυσμό του. Το ποσοστό συμμετοχής των Δήμων στο
κεφάλαιο του Φο.Δ.Σ.Α με βάση το καταστατικό, είναι 2,80% για το Δήμο Ορχομενού και 1,53% για το Δήμο
Σκύρου.
Οι δαπάνες για την υπηρεσία του σχεδιασμού έχουν προϋπολογιστεί σε 150.712,68 ευρώ για το 2022
(κωδ. 64.98.97- Διάφορα έξοδα παρακολούθησης και εκπόνησης Π.Ε.Σ.Δ.Α. (αρ. 35 ν.4042/2012) & κωδ.
44.12.01.15 -Μελέτη αναθεώρησης Π.Ε.Σ.Δ.Α. ΠΣΕ & ΣΜΠΕ).
Με βάση τα ανωτέρω η ετήσια εισφορά των Δήμων αυτών ανέρχεται:
Α) Για το Δήμο Ορχομενού σε 4.219,96 ευρώ (150.712,68€ * 2,80%)
Β) Για το Δήμο Σκύρου σε 2.305,90 ευρώ (150.712,68€ * 1,53%)

7) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2022 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1277/15-4-2019)
Ο υπολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής του Φο.Δ.Σ.Α βάσει της ΚΥΑ υπ’ αρ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019), αναλύεται στους παρακάτω πίνακες, λαμβάνοντας
υπόψη το ετήσιο κόστος διαχείρισης του Φο.Δ.Σ.Α για το 2022, το αντισταθμιστικό όφελος των Δήμων που
έχουν στην περιοχή ευθύνη του εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ καθώς και των στοιχείων ποσοτήτων των Δήμων που
είναι στη διάθεση του φορέα το 2020, όπως αναφέρθηκε αρχικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΔΣΑ για ΟΤΑ Α' Βαθμού - Διαχειριζόμενες ποσότητες
ανά υπηρεσία

Α/Α ΔΗΜΟΣ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας
Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών
Δήμος
Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων
Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου
Λίμνης - Αγίας
Άννας
Δήμος ΙστιαίαςΑιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος
Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων

Απόβλητα
συσκευασιών
που υπόκεινται
σε
Υπόλειμμα ΚΔΑΥ
προετοιμασία
Σύμμεικτα ΑΣΑ
προς διαθεση σε
για
προς διάθεση σε
ΧΥΤΑ
επαναχρησιμοπο
ΧΥΤ (Τ1α)
(Τ1β)
ίηση και
ανακύκλωση
(ΚΔΑΥ) (Τ3γ)
1
3
4
(tn/έτος)
(tn/έτος)
(tn/έτος)

Συνολικά
διαχειριζόμεν
α απόβλητα
των ΟΤΑ
από ΦΟΔΣΑ

11
(tn/έτος)

27.819,39

3.421,18

1.339,08

32.579,65

2.847,45
4.712,95
7.466,86

216,24
74,64
747,62

84,90
29,76
292,45

3.148,59
4.817,35
8.506,93

3.196,45

149,76

58,57

3.404,78

5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
0,00
10.942,23
59.456,15

158,29
266,42
409,34
1.594,52
0,00
468,70
8.091,40

62,11
104,45
148,50
579,46
0,00
167,46
3.193,29

5.760,50
5.618,35
3.685,18
18.295,40
0,00
11.578,39
70.740,84

7.804,48
12.195,28
1.713,71

256,36
660,24
313,10

97,00
233,08
117,82

8.157,84
13.088,60
2.144,63

18.034,58

700,76

242,22

18.977,56

4.412,75

198,44

59,46

4.670,65

9.238,92
0,00

216,12
0,00

84,16
0,00

9.539,20
0,00

3.529,34
882,95

268,78
0,00

105,20
0,00

3.903,32
882,95

22 Δήμος Δελφών
23 Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΑ

8.959,14
2.200,40
215.449,34

1.076,86
328,31
19.617,08

421,44
142,34
7.562,75

10.457,44
2.671,05
242.629,17

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2: ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΟΤΑ Α' Βαθμού

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

Σύμμεικτα ΑΣΑ προς
διάθεση
1
(tn/έτος)

1

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών
Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων
Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου

Απόβλητα
συσκευασιών που
υπόκεινται σε
προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση
και ανακύκλωση
(ΚΔΑΥ)
3
(tn/έτος)

Υπόλειμμα ΚΔΑΥ προς
διαθεση σε ΧΥΤΑ
4
(tn/έτος)

Συνολικά
διαχειριζόμενα
απόβλητα ανά ΟΤΑ
11
(tn/έτος)

27.819,39

3.421,18

1.339,08

32.579,65

2.847,45
4.712,95
7.466,86
3.196,45

216,24
74,64
747,62
149,76

84,90
29,76
292,45
58,57

3.148,59
4.817,35
8.506,93
3.404,78

5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
0,00
10.942,23
59.456,15

158,29
266,42
409,34
1.594,52
0,00
468,70
8.091,40

62,11
104,45
148,50
579,46
0,00
167,46
3.193,29

5.760,50
5.618,35
3.685,18
18.295,40
0,00
11.578,39
70.740,84

7.804,48
12.195,28
1.713,71

256,36
660,24
313,10

97,00
233,08
117,82

8.157,84
13.088,60
2.144,63

16 Δήμος Κύμης - Αλιβερίου

18.034,58

700,76

242,22

18.977,56

Δήμος Μαντουδίου Λίμνης - Αγίας Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΑ

4.412,75
9.238,92
0,00
3.529,34
882,95
8.959,14
2.200,40
215.449,34

198,44
216,12
0,00
268,78
0,00
1.076,86
328,31
19.617,08

59,46
84,16
0,00
105,20
0,00
421,44
142,34
7.562,75

4.670,65
9.539,20
0,00
3.903,32
882,95
10.457,44
2.671,05
242.629,17

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Πίνακας υπολογισμού μείωσης συντελεστών βάσει Πίνακα 2 της ΚΥΑ

Α/Α

ΔΗΜΟΣ

1 Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας 2 Ελάτειας
3 Δήμος Δομοκού

α. Προετοιμασία
για
επαναχρησιμοποίησ
η και ανακύκλωση
β. Χωριστή συλλογή και
αποβλήτων
περαιτέρω
συσκευασιών σε
ανακύκλωση
σχέση με τα
Ποσοστό βιοαποβλήτων σε σχέση
συνολικά αστικά μείωσης
Ποσοστό
με τα συνολικά αστικά
απόβλητα (ΑΣΑ) που
α.
απόβλητα (ΑΣΑ) που μείωσης β.
διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α.
διαχειρίζεται ο
Α’
Ο.Τ.Α. Α’
βαθμού
βαθμού
%
%
%
%
10,5%
10%
0,0
0%
%
6,9%
5%
0,0
0%
%
1,5%

0%

4 Δήμος Λοκρών

8,8%

5%

5 Δήμος Μακρακώμης

4,4%

0%

Δήμος Καμμένων
6 Βούρλων

2,7%

0%

7 Δήμος Στυλίδος

4,7%

0%

8 Δήμος Αλιάρτου

11,1%

10%

9 Δήμος Θηβαίων

8,7%

5%

10 Δήμος Ορχομενού

0,0%

0%

11 Δήμος Τανάγρας

4,0%

0%

12 Δήμος Χαλκιδέων

11,4%

10%

Δήμος Διρφύων 13 Μεσσαπίων

3,1%

0%

14 Δήμος Ερέτριας

5,0%

5%

15 Δήμος Καρύστου

14,6%

10%

16 Αλιβερίου

3,7%

0%

Δήμος Μαντουδίου 17 Λίμνης - Αγίας Άννας

4,2%

0%

γ. Προετοιμασία
για
επαναχρησιμοποίησ
η και ανακύκλωση
των αστικών
αποβλήτων σε
σχέση με τα
συνολικά αστικά Τελικό
απόβλητα (ΑΣΑ) ποσοστό
που διαχειρίζεται μείωσης
ο Ο.Τ.Α.
Α’
βαθμού
%
10,5%

%
10%

6,9%

5%

0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%

0%

1,5%

0%

0%

8,8%

5%

0%

4,4%

0%

0%

2,7%

0%

0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%

0%

4,7%

0%

0%

11,1%

10%

0%

8,7%

5%

0%

0,0%

0%

0%

4,0%

0%

0,0
%
0,0
%

0%

11,4%

10%

0%

3,1%

0%

0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%

0%

5,0%

5%

0%

14,6%

10%

0%

3,7%

0%

0%

4,2%

0%

Δήμος Ιστιαίας18 Αιδηψού

2,3%

0%

0,0
%

0%

2,3%

0%

19 Δήμος Σκύρου

0,0%

0%

0%

0,0%

0%

20 Δήμος Καρπενησίου

6,9%

5%

0%

6,9%

5%

21 Δήμος Αγράφων

0,0%

0%

0%

0,0%

0%

22 Δήμος Δελφών

10,3%

10%

0%

10,3%

10%

23 Δήμος Δωρίδος

12,3%

10%

0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%
0,0
%

0%

12,3%

10%

23

Δήμος Δωρίδος

22

Δήμος Δελφών

21

Δήμος Αγράφων

20

Δήμος Καρπενησίου

19

Δήμος Σκύρου

18

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

17

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

16

Δήμος Κύμης - Αλιβερίου

15

Δήμος Καρύστου

14

Δήμος Ερέτριας

13

Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων

12

Δήμος Χαλκιδέων

11

Δήμος Τανάγρας

10

Δήμος Ορχομενού

9

Δήμος Θηβαίων

8

Δήμος Αλιάρτου

7

Δήμος Στυλίδος

6

Δήμος Καμμένων Βούρλων

5

Δήμος Μακρακώμης

4

Δήμος Λοκρών

3

Δήμος Δομοκού

2

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας

1

Επιδόσεις ΟΤΑ στην ανακύκλωση

Δήμος Λαμιέων

0%

5%

10%

15%

20%

α. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα
συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
β. Χωριστή συλλογή και περαιτέρω ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα
(ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
γ. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα
συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) ΒΑΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΑ

1α: Εργασίες διάθεσης
σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων

1β:Εργασίες διάθεσης
υπολείμματος από μονάδες
επεξεργασίας χωριστά
συλλεγέντων αποβλήτων 3γ: Εργασίες ανάκτησης
(ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ)
υλικών ΣΕΔ
(100%-Μ ΟΤΑ) x

Μ ΟΤΑ

Δήμος

Π1α

Π1α x Σ1α

Π1β

1

Συντελεστές

Π1β x Σ1β

Π3γ

1

Π3γ x Σ3γ

Σ(Π x Σ)

0,3

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών

10%
5%
0%
5%

27.819,39
2.847,45
4.712,95
7.466,86

27.819,39
2.847,45
4.712,95
7.466,86

1.339,08
84,90
29,76
292,45

1.339,08
84,90
29,76
292,45

3.421,18
216,24
74,64
747,62

1.026,35
64,87
22,39
224,29

27.166,34
2.847,36
4.765,10
7.584,42

Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΑ

0%
0%
0%
10%
5%
0%
0%
10%
0%
5%
10%
0%

3.196,45
5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
10.942,23
59.456,15
7.804,48
12.195,28
1.713,71
18.034,58

3.196,45
5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
10.942,23
59.456,15
7.804,48
12.195,28
1.713,71
18.034,58

58,57
62,11
104,45
148,50
579,46
167,46
3.193,29
97,00
233,08
117,82
242,22

58,57
62,11
104,45
148,50
579,46
167,46
3.193,29
97,00
233,08
117,82
242,22

149,76
158,29
266,42
409,34
1.594,52
468,70
8.091,40
256,36
660,24
313,10
700,76

44,93
47,49
79,93
122,80
478,36
140,61
2.427,42
76,91
198,07
93,93
210,23

3.299,95
5.649,70
5.431,85
3.058,78
16.320,27
11.250,30
58.569,17
7.978,39
11.995,11
1.732,91
18.487,03

0%
0%
0%
5%
0%
10%
10%

4.412,75
9.238,92
3.529,34
882,95
8.959,14
2.200,40
215.449,34

4.412,75
9.238,92
3.529,34
882,95
8.959,14
2.200,40
215.449,34

59,46
84,16
105,20
421,44
142,34
7.562,75

59,46
84,16
105,20
421,44
142,34
7.562,75

198,44
216,12
268,78
1.076,86
328,31
19.617,08

59,53
64,84
80,63
323,06
98,49
5.885,12

4.531,74
9.387,92
3.529,41
882,95
8.733,27
2.197,11
215.399,07

Ετήσιο Κόστος
διαχείρισης χωρίς
περιβαλλοντική εισφορά
9.027.077,95

ΕΤΑ
41,91

23

Δήμος Δωρίδος

22

Δήμος Δελφών

21

Δήμος Αγράφων

20

Δήμος Καρπενησίου

19

Δήμος Σκύρου

18

Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού

17

Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας

16

Δήμος Κύμης - Αλιβερίου

15

Δήμος Καρύστου

14

Δήμος Ερέτριας

13

Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων

12

Δήμος Χαλκιδέων

11

Δήμος Τανάγρας

10

Δήμος Ορχομενού

9

Δήμος Θηβαίων

8

Δήμος Αλιάρτου

7

Δήμος Στυλίδος

6

Δήμος Καμμένων Βούρλων

5

Δήμος Μακρακώμης

4

Δήμος Λοκρών

3

Δήμος Δομοκού

2

Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας

1

Επιδόσεις ΟΤΑ στην ανακύκλωση

Δήμος Λαμιέων

0%

5%

10%

15%

20%

α. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών σε σχέση με τα
συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
β. Χωριστή συλλογή και περαιτέρω ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε σχέση με τα συνολικά αστικά απόβλητα
(ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού
γ. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων σε σχέση με τα
συνολικά αστικά απόβλητα (ΑΣΑ) που διαχειρίζεται ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΤΑ) ΒΑΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΑ

1α: Εργασίες διάθεσης
σύμμεικτων αστικών
αποβλήτων
Μ ΟΤΑ

Δήμος

Π1α

Π1α x Σ1α

1β:Εργασίες διάθεσης
υπολείμματος από μονάδες
επεξεργασίας χωριστά
συλλεγέντων αποβλήτων 3γ: Εργασίες ανάκτησης
(ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ)
υλικών ΣΕΔ
Π1β

1

Συντελεστές

Π1β x Σ1β

Π3γ

1

Π3γ x Σ3γ

0,3

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών

10%
5%
0%
5%

27.819,39
2.847,45
4.712,95
7.466,86

27.819,39
2.847,45
4.712,95
7.466,86

1.339,08
84,90
29,76
292,45

1.339,08
84,90
29,76
292,45

3.421,18
216,24
74,64
747,62

1.026,35
64,87
22,39
224,29

Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας
Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΑ

0%
0%
0%
10%
5%
0%
0%
10%
0%
5%
10%
0%

3.196,45
5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
10.942,23
59.456,15
7.804,48
12.195,28
1.713,71
18.034,58

3.196,45
5.540,10
5.247,48
3.127,34
16.121,42
10.942,23
59.456,15
7.804,48
12.195,28
1.713,71
18.034,58

58,57
62,11
104,45
148,50
579,46
167,46
3.193,29
97,00
233,08
117,82
242,22

58,57
62,11
104,45
148,50
579,46
167,46
3.193,29
97,00
233,08
117,82
242,22

149,76
158,29
266,42
409,34
1.594,52
468,70
8.091,40
256,36
660,24
313,10
700,76

44,93
47,49
79,93
122,80
478,36
140,61
2.427,42
76,91
198,07
93,93
210,23

0%
0%
0%
5%
0%
10%
10%

4.412,75
9.238,92
3.529,34
882,95
8.959,14
2.200,40
215.449,34

4.412,75
9.238,92
3.529,34
882,95
8.959,14
2.200,40
215.449,34

59,46
84,16
105,20
421,44
142,34
7.562,75

59,46
84,16
105,20
421,44
142,34
7.562,75

198,44
216,12
268,78
1.076,86
328,31
19.617,08

59,53
64,84
80,63
323,06
98,49
5.885,12

Ετήσιο Κόστος
διαχείρισης χωρίς
περιβαλλοντική εισφορά
9.027.077,95

ΕΤΑ
41,91

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΑ

1α: Εργασίες διάθεσης σύμμεικτων
αστικών αποβλήτων

Δήμος

Μ ΟΤΑ

Τιμή μονάδος
1α (μετά τη
μείωση)

Εισφορές 1α

1β:Εργασίες διάθεσης
υπολείμματος από μονάδες
επεξεργασίας χωριστά
συλλεγέντων αποβλήτων
(ΜΕΒΑ, ΚΔΑΥ)
Τιμή μονάδος
1β (μετά τη
μείωση)

Εισφορές 1β

Συνολικές
Συνολικές Εισφορές Εισφορές OTA ανά
OTA
τόνο αποβλήτων

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών

10%
5%
0%
5%

37,72 €
39,81 €
41,91 €
39,81 €

1.049.284,89 €
113.365,87 €
197.513,23 €
297.279,51 €

37,72 €
39,81 €
41,91 €
39,81 €

50.507,10 €
3.380,14 €
1.247,20 €
11.643,37 €

1.138.503,76 €
119.328,77 €
199.698,85 €
317.852,42 €

34,95 €
37,90 €
41,45 €
37,36 €

Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης Αγίας Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΑ

0%
0%
0%
10%
5%
0%
0%
10%
0%
5%
10%
0%

41,91 €
41,91 €
41,91 €
37,72 €
39,81 €
41,91 €
41,91 €
37,72 €
41,91 €
39,81 €
37,72 €
41,91 €

133.958,68 €
232.177,95 €
219.914,44 €
117.956,26 €
641.845,15 €
- €
458.573,77 €
2.242.552,56 €
327.074,99 €
485.533,00 €
64.637,30 €
755.804,37 €

41,91 €
41,91 €
41,91 €
37,72 €
39,81 €
41,91 €
41,91 €
37,72 €
41,91 €
39,81 €
37,72 €
41,91 €

2.454,59 €
2.602,94 €
4.377,36 €
5.601,09 €
23.070,15 €
- €
7.018,02 €
120.443,74 €
4.065,14 €
9.279,66 €
4.443,91 €
10.151,11 €

138.296,14 €
236.771,01 €
227.641,38 €
128.189,16 €
683.960,18 €
- €
471.484,56 €
2.454.553,15 €
334.363,24 €
502.698,53 €
72.624,04 €
774.765,84 €

40,62 €
41,10 €
40,52 €
34,79 €
37,38 €
- €
40,72 €
34,70 €
40,99 €
38,41 €
33,86 €
40,83 €

0%
0%
0%
5%
0%
10%
10%

41,91 €
41,91 €
41,91 €
39,81 €
41,91 €
37,72 €
37,72 €

184.932,27 €
387.190,39 €
- €
140.514,08 €
37.003,22 €
337.918,68 €
82.994,16 €
8.508.024,77 €

41,91 €
41,91 €
41,91 €
39,81 €
41,91 €
37,72 €
37,72 €

2.491,89 €
3.527,03 €
- €
4.188,35 €
- €
15.895,77 €
5.368,75 €
291.757,28 €

189.919,06 €
393.434,61 €
- €
147.912,73 €
37.003,22 €
365.999,48 €
92.077,84 €

40,66 €
41,24 €
- €
37,89 €
41,91 €
35,00 €
34,47 €

9.027.077,95 €

1) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2020 ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕΛΩΝ
Με βάση τον απολογισμό για το έτος 2020 εγκρίθηκαν με την σχετική
απόφαση του φορέα τα απολογιστικά στοιχεία του ΦοΔΣΑ (κόστη, ποσότητες
απορριμμάτων) και προέκυψαν οι αποκλίσεις του προσδιορισμού της ετήσιας
εισφοράς που είχε καθοριστεί για το 2020. Σύμφωνα με το αρ. 237 παρ. 2 του
ν.4555/2018 αυτές θα πρέπει να συνυπολογιστούν για το κόστος διαχείρισης του
έτους 2022 ή και 2023 για Δήμους με μεγάλη επιβάρυνση και κατ’ επέκταση για
τον τελικό προσδιορισμό ανά Δήμο της ετήσιας εισφοράς για το 2022 και 2023. Οι
αποκλίσεις κάθε Δήμου μέλους για το έτος 2020 που αναλύονται στον
απολογισμό, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ
Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΔΗΜΟΣ

Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών
Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων - Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2020
(αρ.237 παρ.2 ν.4555/2018)
325.152,21
44.161,40
463,72
26.307,71
122.920,98
41.259,38
52.000,47
-22.854,05
-729,29
9.305,36
-7.601,10
297.575,00
49.193,99
-32.158,54
168.388,29
94.300,67
-56.889,28
-26.833,88
1.087,88
88.662,03
38.002,68
154.044,58
-17.685,07
1.348.075,16

*Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ.
**Στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες στους Δήμους
που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
***Το αρνητικό πρόσημο στην απόκλιση δηλώνει επιβάρυνση για την εισφορά που θα
προϋπολογιστεί το 2022 (και 2023 για τους 5 δήμους με απόκλιση επιβάρυνσης άνω
20%), ενώ το θετικό δηλώνει αντίστοιχα ελάφρυνση για το 2022. Σημειώνεται ότι

σύμφωνα με τον απολογισμό του 2020 (βλέπε πίνακας 10 απολογισμού 2020), υπάρχει
επιπλέον επιβάρυνση ποσού 156.420,82 ευρώ για τους 5 Δήμους που θα συμψηφιστεί
στην τιμολογιακή πολιτική του 2023.
****Το ποσό των 1.191.654,34€ που προκύπτει ως συνολική απόκλιση θα
συμπεριληφθεί ως αποθεματικό προηγούμενων χρήσεων στον προϋπολογισμό του
2022 ελαφρύνοντας αντίστοιχα την προσδιοριζόμενη για το 2022 ετήσια εισφορά των
Δήμων μελών του Φο.Δ.Σ.Α.

Α/Α

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022
Υπολογισμός
ΕΙΔΙΚΑ
ΑντισταθμιΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ
Εισφορών OTA
ΤΙΜΟΛΟστικό όφελος
ΕΤΗΣΙΑΣ
βάσει ΚΥΑ
ΓΙΑ ΟΤΑ
ΟΤΑ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
(Πίνακας 4.1)
(κεφάλαι
(αρ.234 του
2020 (αρ. 237
ο 6)
ν.4555/2018)
παρ. 2
(Πίνακας Β)
ν.4555/2018)
(Πίνακας Γ)
α
β
γ
δ
Δήμος Λαμιέων
-25.710,81
1.138.503,76 €
325.152,21
3.697,74
Δήμος Αμφίκλειας 119.328,77 €
Ελάτειας
44.161,40
Δήμος Δομοκού
0,00
199.698,8523
463,72
Δήμος Λοκρών
9.696,59
317.852,42 €
26.307,71
Δήμος Μακρακώμης
4.150,96
138.296,14 €
122.920,98
7.194,47
Δήμος Καμμένων
236.771,01 €
Βούρλων
41.259,38
Δήμος Στυλίδος
6.814,46
227.641,38 €
52.000,47
Δήμος Αλιάρτου
4.061,22
128.189,16 €
-22.854,05
Δήμος Θηβαίων
-24.908,44
683.960,18 €
-729,29
Δήμος Ορχομενού*
0,00
0
4.219,96
9.305,36
Δήμος Τανάγρας
14.209,76
471.484,56 €
-7.601,10
Δήμος Χαλκιδέων
-46.812,07
2.454.553,15 €
297.575,00
10.135,03
Δήμος Διρφύων 334.363,24 €
Μεσσαπίων
49.193,99
Δήμος Ερέτριας
15.837,00
502.698,53 €
-32.158,54
Δήμος Καρύστου
2.225,45
72.624,04 €
168.388,29
23.420,01
Δήμος Κύμης 774.765,84 €
Αλιβερίου
94.300,67
5.730,47
Δήμος Μαντουδίου 189.919,06 €
Λίμνης - Αγίας Άννας
-56.889,28
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
-7.153,95
393.434,61 €
-26.833,88
Δήμος Σκύρου
0
2.305,90
1.087,88
Δήμος Καρπενησίου
4.583,25
147.912,73 €
88.662,03
1.146,61
Δήμος Αγράφων
37.003,22 €
38.002,68
Δήμος Δελφών
-5.847,99
365.999,48 €
154.044,58

ΕΤΗΣΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΟΤΑ

Ε=α+β+γ-δ
787.640,74
78.865,11
199.235,13
301.241,30
19.526,12
202.706,09
182.455,37
155.104,43
659.781,04
-5.085,40
493.295,41
2.110.166,07
295.304,28
550.694,06
-93.538,80
703.885,18
252.538,81
413.114,54
1.218,02
63.833,95
147,15
206.106,90

23.

Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΟ

92.077,84 €
9.027.077,95 €

6.525,86

-2.469,75
0,00

-17.685,07
1.348.075,16

2) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2022
Η ετήσια εισφορά ΟΤΑ που θα πρέπει να καταβληθεί από τους
Δήμους Μέλη του Φο.Δ.Σ.Α και να εγγραφεί στους προϋπολογισμούς
τους, αναλύεται στη τελευταία στήλη Ε του παρακάτω πίνακα:

Για τους Δήμους Ορχομενού και Καρύστου δεν προκύπτει ετήσια
εισφορά για το 2022 λόγω των μεγάλων αποκλίσεων στην εισφορά του
2020 που προέκυψαν στον απολογισμό του ίδιου έτους. Η αρνητική
εισφορά του 2022 των 5.085,40 ευρώ και 93.538,80 ευρώ που
προκύπτει στον ανωτέρω πίνακα για τους συγκεκριμένους Δήμους θα
συμψηφιστεί με την προσδιοριζόμενη εισφορά τους για το 2023.
Η τιμολόγηση και είσπραξη της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ετήσιας
εισφοράς για το 2022 των Δήμων μελών του Φο.Δ.Σ.Α θα γίνει σε
τέσσερις ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις σύμφωνα με όσα
προσδιορίζονται στο αρ. 239 του ν.4555/2018.
3)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζει ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς
Ελλάδας ΑΕ για το 2022 είναι σύμφωνη με το νέο θεσμικό πλαίσιο και
συγκεκριμένα σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις του ν.4555/2018 και
την ΚΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (ΦΕΚ 1277/15-4-2019).
Ο προσδιορισμός ετήσιας εισφοράς 2022 των Δήμων μελών του
φορέα προκύπτει από την εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ με βάση τα
απολογιστικά στοιχεία ποσοτήτων των ΟΤΑ για το 2020, τα ειδικά
τιμολόγια ΟΤΑ, το αντισταθμιστικό όφελος ΟΤΑ (αρ. 234 ν.4555/2018)
και τις αποκλίσεις της ετήσιας εισφοράς που προσδιορίστηκε για τους
ΟΤΑ το 2020 με βάση απολογιστικά στοιχεία ποσοτήτων και κόστους
(αρ. 237 παρ.2 ν.4555/2018) ενώ δεν έχει συμπεριληφθεί το
περιβαλλοντικό τέλος σύμφωνα με το αρ. 55 ν.4609/2019. Η ετήσια
εισφορά για το 2022 ανά Δήμο μέλος με την εφαρμογή της
τιμολογιακής πολιτικής αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

107.293,16
7.685.528,65

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ 2022
ΔΗΜΟΣ
Δήμος Λαμιέων
Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
Δήμος Δομοκού
Δήμος Λοκρών
Δήμος Μακρακώμης
Δήμος Καμμένων Βούρλων
Δήμος Στυλίδος
Δήμος Αλιάρτου
Δήμος Θηβαίων
Δήμος Ορχομενού*
Δήμος Τανάγρας
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Διρφύων -Μεσσαπίων
Δήμος Ερέτριας
Δήμος Καρύστου
Δήμος Κύμης - Αλιβερίου
Δήμος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας
Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού
Δήμος Σκύρου
Δήμος Καρπενησίου
Δήμος Αγράφων
Δήμος Δελφών
Δήμος Δωρίδος
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ (€)
787.640,74
78.865,11
199.235,13
301.241,30
19.526,12
202.706,09
182.455,37
155.104,43
659.781,04
-5.085,40
493.295,41
2.110.166,07
295.304,28
550.694,06
-93.538,80
703.885,18
252.538,81
413.114,54
1.218,02
63.833,95
147,15
206.106,90
107.293,16
7.685.528,65

Σημειώνεται ότι η Ενιαία Τιμή Αναφοράς (ΕΤΑ) των 41,91€/τν που
έχει αναφερθεί στους ανωτέρους πίνακες προσαρμόζεται με βάση τα
στοιχεία και τους συντελεστές που ορίζει η ΚΥΑ. Η Τιμή Αναφοράς
διαφοροποιείται ανά Δήμο μέλος ανάλογα με τις ποσότητες
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που ανάκτησε ο κάθε Δήμος το έτος
2020. Η τιμή αναφοράς αναλύεται για κάθε Δήμο στον ανωτέρω
πίνακα 4.1 και συγκεκριμένα στη στήλη «Συνολική εισφορά ΟΤΑ ανά
τόνο απορριμμάτων».

Από το ανωτέρω ποσό της Ενιαίας Τιμής Αναφοράς, τα 8,43€/τν
(1.815.683,15 € : 215.449,34 τν) αντιστοιχούν περίπου στο
κατασκευαστικό & επενδυτικό πρόγραμμα του φορέα για την
χρηματοδότηση των νέων έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης της
Περιφέρειας (μελέτες, έργα, μη επιλέξιμο ΦΠΑ κτλ).
Το υπόλοιπο ποσό των 33,48€/τν συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% είναι η προϋπολογιστική επιβάρυνση που προκύπτει ανά τόνο
απορριμμάτων και αφορά την διαχείριση απορριμμάτων των ΟΤΑ στις
εγκαταστάσεις του ΦΟΔΣΑ μαζί με το κόστος αποκατάστασης και
μεταφροντίδας ΧΥΤΑ.
Σημειώνεται ότι στο κόστος λειτουργίας του φορέα για το 2022 σε
σχέση με τα προηγούμενα έτη, έχουν υπολογιστεί επιπλέον δαπάνες
που αφορούν στην λειτουργία του ΧΥΤΑ Δομοκού και της ΜΕΑ Θήβας
οι οποίες επιβαρύνουν αναλογικά την ετήσια εισφορά των Δήμων
μελών και το ετήσιο τέλος διαχείρισης για το 2022.
Στην ετήσια εισφορά που ορίζεται από τους Φο.Δ.Σ.Α στους ΟΤΑ
συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ σύμφωνα με το υπ’ αρ.
πρωτ.
Δ14Β1010775/17-1-2014
έγγραφο
του
Υπουργείου
Οικονομικών όπως επιβεβαιώθηκε και από την υπ’ αρ. ΔΕΕΦ Α
1029974 ΕΞ 2020/28-02-2020 διευκρινιστική απάντηση της ΑΑΔΕ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το επόμενο χρονικό διάστημα
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εφαρμογής της διαπιστωτικής πράξης
6122/170152/08-10-2019 (ΦΕΚ 3949/τ.Β/29- 10-2019) του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και
περιέλθουν στην διαχείριση του φορέα οι ΧΥΤΑ Λειβαδιάς, τότε θα
απαιτηθεί η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του κόστους
διαχείριση του φορέα για το 2022 η οποία θα επιφέρει τροποποίηση
της τιμολογιακής πολιτικής του φορέα για το 2022 και κατ’ επέκταση
της ετήσιας εισφοράς των Δήμων μελών του.
Να αναφερθεί ότι από το 2022 τροποποιείται το τέλος
εναπόθεσης που εισπράττει ο φορέας από παραγωγούς- ιδιώτες που
εναποθέτουν σε ΧΥΤΑ αρμοδιότητας του φορέα προσομοιάζοντα
απορρίμματα με τα αστικά, σε 40 ευρώ/τόνο πλέον ΦΠΑ σε σχέση με
αυτό που ισχύει σήμερα, δηλαδή το 35 ευρώ/τόνο πλέον ΦΠΑ.
Ο φορέας θα συνεχίζει να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με
το λιγότερο δυνατό κόστος στους Δήμους μέλη του, εφαρμόζοντας την
σχετική νομοθεσία, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και
την υγεία των πολιτών.

13.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την άρση του αποκλεισμού των Περιφερειακών Τηλεοπτικών
Σταθμών από τον Εθνικό Σχεδιασμό για την κάλυψη των «λευκών περιοχών».
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Σχετ. η από Ιούνιο 2021 επιστολή της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής
Περιφέρειας (Ε.Ε.Τ.Ε.Π.)

14.
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης
μηχανοστασίου και αποθήκης.
(Εισηγητής: Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική τις Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 65 παρ.1 και παρ. 1ε του άρθρου 72).
5. Το Ν.4555/2018 «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»] - … και άλλες
διατάξεις».
6. Το άρθρο 194 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την αριθ. 26609/31.12.20 απόφαση του Δημάρχου Δελφών, «Ορισμός
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (άρθρο 59 Ν. 3852/ 2010)»
8. Την Aριθμ. 6155/178618/19-10-2017 (ΦΕΚ B 3698/2017) «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας».
9. Την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81: «Αι δημοπρασίαι δια την εκποίησιν ή
εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό Επιτροπής
αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο δημοτικών
συμβούλων, των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως Πρόεδρου και
δύο κοινοτικών συμβούλων».
10. Την παρ 1 του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81 ορίζεται ότι: «1.Η δημοπρασία εκποιήσεως
ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην
καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής,
οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο
μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη
υπηρεσία εξ' ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του
δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω ισχύουν και στην
περίπτωση των μισθώσεων ακινήτων σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του ιδίου
ΠΔ».
11. Την Αρ. πρωτοκόλλου 16/05-02-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Δελφών (ΑΔΑ: 6ΚΣ4Ω9Θ-1ΚΞ) «Ορισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για την
συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων».
12. Την υπ΄αριθ. 307/29.12.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ:
ΩΘΥΟΩ9Θ-ΧΣΞ) «Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση
Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και
μίσθωση ακινήτων & κινητών του Δήμου».
13. Την παρ. 1ε του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπου η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη
της διακήρυξης και η κατακύρωση όλων των δημοπρασιών είναι αρμοδιότητα της
Οικονοµικής επιτροπής.
14. Την αναγκαιότητα μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου με τη διαδικασία της
δημοπρασίας για τη στέγαση οργανωμένης αποθήκης υλικών και μηχανοστασίου.
Και αφού σκέφτηκε ότι:

i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ο Δήμος Δελφών δεν διαθέτει κατάλληλο ιδιόκτητο κτίσμα για την στέγαση και τη
δημιουργία αμαξοστασίου και κεντρικής αποθήκης. Ένας σύγχρονος Δήμος
απαιτείται να λειτουργεί σωστά, λειτουργικά και να διαφυλάττει την περιουσία του.
Η λειτουργία αποθήκης υλικών είναι επιβεβλημένη με βάση τις - διέπουσες τον Δήμο
Δελφών, ως φορέα της Γενικής Κυβέρνησης - αρχές της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 33-«Γενικές
αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου» του Ν. 4270/2014, διότι η
καταγραφή, η παρακολούθηση της διακίνησης και η τακτική απογραφή των υλικών,
με τυποποιημένες προς τούτο διαδικασίες, αποτελούν εκ των ων ουκ άνευ
προϋποθέσεις για τον ορθολογικό προγραμματισμό των απαιτούμενων προμηθειών.
Τονίζεται δε σε αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι ο Δήμος έχει ήδη καταβάλει
πόρους για την αγορά του αναγκαίου λογισμικού και καταβάλλει το ετήσιο κόστος
συντήρησής του, χωρίς να το αξιοποιεί. Από τα ως άνω εκτεθέντα συνάγεται ότι είναι
επιβεβλημένη η τήρηση αποθήκης υλικών και λογιστικής αποθήκης.
Με τη μίσθωση αμαξοστασίου απορριμματοφόρων αφενός τα οχήματα θα
εγκατασταθούν σε χώρο εκτός αστικού ιστού απαλλάσσοντας τους πολίτες από τις
αρνητικές συνέπειες παραμονής τους πλησίον των οικιών τους (ηχορύπανση και
οσμές) αφετέρου συμβάλει και στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας μας καθώς
με αυτό το τρόπο αποφεύγονται φαινόμενα κλοπών που τα καιρούς καταγράφονται
δεδομένου ότι τα οχήματα βρίσκονται σε οργανωμένο και φυλασσόμενο χώρο.
Σύμφωνα με την αριθμ. Απόφαση ελέγχου 20030/188/10-02-2021 «ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»
ορίζεται ότι: «Ο φορέας να μεριμνήσει για τη λειτουργία αποθήκης υλικών, ορίζοντας
κατάλληλο φυσικό αποθηκευτικό χώρο και αρμόδιο προσωπικό προς τούτο,
εφαρμόζοντας το σύνολο των οικείων διαδικασιών του Ο.Ε.Υ., υπό την ευθύνη τού
Τμήματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Αποθήκης», με προθεσμία συμμόρφωσης
έως την 1η Μαρτίου του πρώτου έτους μετά την πάροδο 12 μηνών από την
οριστικοποίηση της έκθεσης.
Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες το ακίνητο θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα
ακόλουθα:
 Το ακίνητο να βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμού και εκτός των
ορίων των Ζωνών Α και Β Προστασίας του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών και
του ευρύτερου Δελφικού Τοπίου.
 Να είναι εντός των ορίων της κτηματικής περιφέρειας Άμφισσας ή κτηματικής
περιφέρειας του Αγίου Γεωργίου, σε οδική απόσταση μέχρι δέκα (10) χιλιόμετρα
από την πόλη της Άμφισσας, να έχει πρόσωπο σε επαρχιακό δίκτυο ή να
συνδέεται με αγροτική ή δασική οδό πλάτους τουλάχιστον 4,00 μέτρων.
 Να μην αποτελεί δασική έκταση με τελεσίδικη σχετική απόφαση από το
Δασαρχείο Άμφισσας,
 Να έχει έκταση τουλάχιστον τέσσερα στρέμματα (4.000,00 τμ) και εντός αυτού
να υπάρχει ισόγειο κτίσμα το οποίο να έχει χρήση αποθήκης ή βιομηχανικής
αποθήκης ή βιομηχανικού κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 700,00 τμ.
 Να είναι ηλεκτροδοτούμενο και η παροχή ύδρευσης θα πρέπει να είναι σε
απόσταση όχι μεγαλύτερη των 500,00 μέτρων.
 Να αποδεικνύεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του ακινήτου (προσκόμιση
μεταγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας),
 Να είναι ελεύθερο διεκδικήσεων νομικών βαρών ελαττωμάτων και για τα
κτίσματα που έχουν ανεγερθεί εντός αυτού να υπάρχουν στοιχεία νομιμότητας
(οικοδομική άδεια, δικαιολογητικά νομιμοποίησης).

Κατόπιν αυτών
Εισηγούμαστε:
Α) Τη λήψη θετικής απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία
αποθήκης υλικών και μηχανοστασίου σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και τα
χαρακτηρίστηκα που αναφέρθηκαν.
Β) Την παραπομπή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δελφών για την
κατάρτιση των όρων δημοπρασίας.
Γ) Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή της παρ.1 του άρθρου 1
του Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την υπ’ αριθ. 307/29.12.2020 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δελφών (ΑΔΑ: ΩΘΥΟΩ9Θ-ΧΣΞ).

