
     
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  02/31.01.2022  πρακτικό  τακτικής, διά ζώσης,   συνεδρίασης  του Δημ. 

Συμβουλίου  Δελφών. 
 

Σήμερα 31  Ιανουαρίου 2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00΄  συνήλθε το Δημοτικό 
Συμβούλιο σε τακτική, διά ζώσης,  συνεδρίαση,   ύστερα από την αριθ.  1568/27.01.2022 
πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Κατσικούλη, που  
δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, σύμφωνα 
με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74, παρ. 6 του 
Ν.4555/2018. 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και η δημοτική υπάλληλος κ.   Ελ. Λαγγουράνη,  

για την τήρηση των πρακτικών. 

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Δεσποτίδης Προκόπιος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Μαντζώρος Ευστάθιος Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Κατσικούλης Νικόλαος Αδαμάκος Αθανάσιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Μέγκος Παναγιώτης 

Αγαπητός Χαρίλαος Σκαρίμπας Δημήτριος 

Κούσουλας Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Σεγκούνη Χρυσάφω Φωτόπουλος Λάμπρος 

Δρακάκης Γεώργιος Ανδρεοπούλου Μαρία 

Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία Κυριακίδης Αλέξανδρος 

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Μίχος Νεκτάριος (από το 8ο θέμα) 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Λεοντίου Ευστάθιος Τσονάκας Αθανάσιος 

  

Πρόεδροι Κοινοτήτων:  

Π.Μερινόπουλος, Χ.Καλλιακούδας, Σπ.Μπαρλιακός, Μ.Καπαρέλη, Μ.Παπαπολίτης, 

Γ.Χαλατσάς, Π.Αντωνίου, Π.Τσακίρης, Λ.Ρουφαγάλας 

Επίσης παρέστη και ο Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκετο και η κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  

Οικ/κών Υπηρεσιών. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
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Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 Ν.4555/2018. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών οικ. έτους 2022. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών Υπηρεσιών).  

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. 
προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών Υπηρεσιών).  

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

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

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

6. Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανασυγκρότηση Επιτροπής διενέργειας 
δημοπρασιών για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων & κινητών του 
Δήμου. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών Υπηρεσιών). 

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέου Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου 
Δελφών.   (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

8. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φ/Β Σταθμού ισχύος 
45,1584 MW, επί γηπέδου στη θέση «ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ  ΡΑΧΗ», Δ.Ε Άμφισσας, του Δήμου Δελφών, 
Π.Ε. Φωκίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

9. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής της σύμβαση της υπηρεσίας με τίτλο “Ενεργειακή 
Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – 
Εφαρμογές Smart Cities, Με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Δελφών». (Εισηγητής: κ. 
Δήμαρχος). 

10. Τροποποίηση της αριθ. 269/30.09.2019 απόφασης  με θέμα «Συγκρότηση  Επιτροπής 
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

11. Τροποποίηση της αριθ. 244/13.09.2019 απόφασης  με θέμα «Ορισμός παραγωγικών τάξεων 
εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας». (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών, όλων των 
μηχανημάτων, οχημάτων του Δήμου Δελφών και Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών για 
εργασίες συντήρησης-επισκευής όλων των μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου Δελφών, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2022. 
(Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

13. Επικαιροποίηση απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σχετικών με το αντικείμενό της κατά το άρθρο 65 παρ.6 του 
Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018. (Εισηγητής: κ. 
Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία Ραβάνης Δημήτριος 

Μακρή Γεωργία Κώνστα Κρυσταλλία  

Μπάκας Δημήτριος  
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14. Έγκριση τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Δήμου 
Δελφών. (Εισηγητής: κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΔΕΥΑ Δ. 
Δελφών). 

15. Παράταση μίσθωσης ενός έτους, ισογείου καταστήματος  επί των οδών Παλαμηδίου 31 Π. 
Βλαχάκου και Ροδόπης στον Πειραιά, ιδιοκτησίας Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης, 
Κληρ/μα Νικ. Μάμα,  υπέρ Κοινότητας Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος 
Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

16. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα 
Ν.ΜΑΜΑ. (Αρ. απόφ. 74/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

17. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα Α. & Μ. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 75/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

18. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα 
Ι.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 76/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

19.  Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα 
Κ.ΓΕΡΑΣΑΚΗ. (Αρ. απόφ. 77/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

20. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του Κεφ. Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληροδότημα 
Λ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ. (Αρ. απόφ. 78/2021 Κοιν. Γαλαξιδίου. Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, 
Αντιδήμαρχος). 

21. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 για το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΗΡΟΠΟΥΛΟΥ. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 
Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

22. Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ.  (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
23. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στη θέση «ΧΑΝΙ ΖΑΓΓΑΝΑ» στην Κοινότητα 

Καστελλίων του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

24. Τροποποίηση της αριθ. 396/2019 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου με θέμα «Ορισμός 
δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή 
τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου σύμφωνα με το Ν.4483/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1417/25.4.2018»). (Εισηγητής: κ. 
Νικόλαος Κατσικούλης, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου). 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω  είκοσι οκτώ 

(28)  υπογραψάντων μελών, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κατσικούλης, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε διά ζώσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ  /Φ.69 

/196 /οικ.705 //17.01.2022 (ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ)Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 

Ακολούθησαν ενημερώσεις και ερωτήσεις. 

     Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος  έθεσε προς έγκριση να συζητηθεί  εκτός ημερήσιας 

διάταξης, λόγω χρονικού περιορισμού, το  θέμα: «Γνωμοδότηση για την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 40 mw με ονομασία «Δεσφίνα 1» στη θέση ΓΑΣΤΡΕΣ Δ.Ε 

Δεσφίνας Δήμου Δελφών, Π.Ε Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συνοδά έργα». 

«ΥΠΕΡ» του κατεπείγοντος ψήφισαν οι ΔΣ: Ν.Λουπάκος, Σ.Σωτηρόπουλος, Ν.Κατσικούλης, 

Χρ.Σεγδίτσα, Ε.Γρίβας, Α.Ζαχαρόπουλος, Ι.Μανανάς, Χρ.Σεγκούνη, Ε.Μαντζώρος, 

Γ.Τσατσαρώνης, Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Χ.Αγαπητός, Α.Αδαμάκος, Ε.Κούσουλας, 

Ε.Λεοντίου, Δ.Σκαρίμπας, Π.Μέγκος,  Λ.Φωτόπουλος. 
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«ΚΑΤΑ» οι ΔΣ: Γ.Δρακάκης, Πρ. Δεσποτίδης, με το αιτιολογικό ότι έπρεπε το θέμα να έρθει 

κανονικά σε ημερήσια διάταξη.. 

«ΑΠΟΧΗ» οι ΔΣ: Αθ.Παναγιωτόπουλος, Α.Αγγελόπουλος, Α.Κυριακίδης, Α.Τσονάκας, 

Μ.Ανδρεοπούλου, Λ.Αναγνωστόπουλος, Σ.Αναγνωστάκου. (άρθρο 74 παρ. 10 Ν.4555/2018) 

Συνεπώς εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία   το κατεπείγον του  θέματος, να συζητηθεί πριν 
την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. (άρθρα 67 παρ. 4 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 7  Ν.4555/2018) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     04/2022. 
 ……………………………………..    

Τα αριθ. (2) και (6) θέματα αποσύρθηκαν. 

Το αριθ. (8) θέμα προτάχτηκε και συζητήθηκε μετά το αριθ.  (6) θέμα.                                                        

Οι ΔΣ  Λ. Φωτόπουλος και Χρ. Σεγδίτσα απεχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά την 

συζήτηση του 8ου θέματος (πριν την κατάρτιση της απόφασης). Οι ΔΣ Α. Κυριακίδης και 

Μ.Ανδρεοπούλου κατά την συζήτηση του 7ου θέματος, και οι ΔΣ Γ.Δρακάκης, Πρ. Δεσποτίδης, 

Ν.Μίχος και Σ.Αναγνωστάκου μετά το 7ο θέμα . 

 

                                                          _________________________________ 

Θέμα  11ο  

Τροποποίηση της αριθ. 244/13.09.2019 απόφασης  με θέμα «Ορισμός παραγωγικών 

τάξεων εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας».  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     14/31.01.2022 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Αντιδήμαρχος  κ. Ευθύμιος Γρίβας, έθεσε υπόψη 

του Συμβουλίου την αριθ. 244/2019 προηγούμενη απόφαση του ΔΣ, η οποία έχει ως εξής: 

 

 «…. 

«Ορισμός παραγωγικών τάξεων εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας».  

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      244 /13.09.2019 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο  κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος), 

είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 Ν.1566/1985, ορίζονται τα εξής:  

«1. `Αρθρο 50.  

Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας.  

1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή 

κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από:  

α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται 

με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ως πρόεδρο, β) εκπρόσωπο της ένωσης 

γονέων των μαθητών, 

 γ) ένα διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ο οποίος ορίζεται από τον 

προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) ένα διευθυντή 

σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται, από τον προϊστάμενο 

της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  

ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο,  
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στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 

 2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και 

εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει.  

3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας 

και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και 

λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή 

των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και 

συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή 

και συντήρησή του, καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.  

4. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου 

δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και 

φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί.  

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος 

λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η 

οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.  

6. Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο 

νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή 

επαρχιακή επιτροπή παιδείας.  

Οφείλουμε συνεπώς, ως Δημοτικό Συμβούλιο, να ορίσουμε τις παραγωγικές τάξεις, οι οποίες 

θα μας γνωρίσουν τους εκπροσώπους τους, καθώς επίσης να ορισθεί και ο Πρόεδρος.  

 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Κατσικούλη και έχοντας υπόψη του 

τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Ν.1566/85, μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

                                                 Αποφασίζει  ομόφωνα 

 Ορίζει από τις παραγωγικές τάξεις: 

1) Το Εμπορικό, Επαγγελματικό  & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας 

2) Το Εργατικό Κέντρο Φωκίδας 

προκειμένου να μας γνωρίσουν τους εκπροσώπους τους για την συγκρότηση της Δημοτικής 

Επιτροπής Παιδείας. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εντ. Δημ. Σύμβουλος κ.  Νικόλαος Κατσικούλης.   

…». 

 

Συνεχίζοντας πρότεινε την αντικατάσταση του Προέδρου κ. Νικολάου Κατσικούλη με 

τον κ. Ευθύμιο Γρίβα. 

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Αντιδήμαρχο  και έχοντας υπόψη του την αριθ. 

244/2019 προηγούμενη απόφασή του, μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                   Αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 244/13.09.2019 απόφασης  με θέμα «Ορισμός 

παραγωγικών τάξεων εκπροσώπησης στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας», ως εξής: 

 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήμαρχος κ.  Ευθύμιος Γρίβας.    

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 244/2019 προηγούμενη απόφαση Δημ. Συμβουλίου. 

Στην παρούσα απόφαση οι ΔΣ Ε.Λεοντίου και Δ.Σκαρίμπας ψήφισαν «ΛΕΥΚΟ». 
(άρθρο 74 παρ. 10 Ν.4555/2018). 
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…………………………………………………………………………………… 

Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                         Ο  Πρόεδρος 
  
                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 
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