
 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  25/28.12.2015 πρακτικό   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  Δελφών. 

 
Στην  Άμφισσα  και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας  σήμερα 28 Δεκεμβρίου 

2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18.00΄  συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια  
συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 33180/24.12.2015 πρώτη πρόσκληση  του  προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπους Παναγιωτόπουλου, η οποία δημοσιεύτηκε  και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Αθ. Παναγιωτόπουλος. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ.υπάλληλο. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Α.Αγγελόπουλος Α.Παναγιωτόπουλος 

Ι.Γεωργίου Π.Ταγκαλής 

Α.Τσονάκας  Ν.Μίχος 

Α.Ζωμένος  Γ.Ιωσηφίδης 

Β.Πανάγου Δ.Μπουλούτας 

Ν.Μολιώτης Π.Μέγκος 

Α.Μάνιος Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου 

Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη  Γ.Νάκος 

Μ.Ανδρεοπούλου  Χ.Παναγιωτόπουλος 

Α.Κυριακίδης   Π.Κασούτσα 

Α.Παπαδόπουλος Δ.Καραγιάννης 

 
Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι  Δημ. και Τοπ. 

Κοινοτήτων: Τ.Γουώρθ, Α.Σολτάτος, Γ.Μαντά και Χ.Καλλιακούδας.. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Κ.Καραγιάννης Λ.Αναγνωστόπουλος 

Λ.Λύτρας Γ.Δρακάκης 

Α.Μανανάς Ν.Σταντζούρης 

Χρ.Σεγδίτσα – Πονήρη Α.Κορδάς 

Α.Παπαλάιος Ε.Κουμπλή-Λέγκα 

Β.Καραγιάννης   

 
Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι  και Πάρεδροι 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την 
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 
3852/2010 ¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄.  
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (16η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

3. Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης «Προμήθειας υλικών για την 
επισκευή του ΒΙΟΚΑ Γαλαξιδίου». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 
Οικ/κών Υπηρεσιών). 



4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 
Κοϊβαρης). (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης 
υπηρεσιών για το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος 
Οικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Έγκριση οριστικής διάλυσης της σύμβασης του έργου  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος 
Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

8. Έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Δ.  
ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

9. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΑΣ-
ΧΡΙΣΣΟΥ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, 
προïστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

11. Έγκριση  προϋπολογισμού του  Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γ. ΜΑΝΑΙΟΣ οικ. έτους 2016 - έγκριση πίνακα 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2016» (Εισηγήτρια: Βασιλική Περδίκη, 
υπάλληλος Δήμου Δελφών). 

12. Τροποποίηση της αριθμ. 276/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 
Δήμου με θέμα «Περί τελών υδρεύσεως».(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή). 
(Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).  

13. Τροποποίηση της αριθ. 448/2015 απόφασης με θέμα «Λήψη απόφασης για απευθείας 
αγορά ακινήτου στην Δ.Κ. Άμφισσας». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

14. Συμπλήρωση της αριθ. 391/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή της απόφασης 
ένταξης του έργου ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΚΝΗ ΚΩΝ. & 
Μ.ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

15. Λήψη απόφασης για απονομή τίτλου «Επίτιμου Δημότη Δήμου Δελφών» στον δωρητή 
κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ  ΚΩΝ.  ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ. (Eισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος). 

16. Επί της αριθ. 13/29/2015 απόφασης της Δ.Ε.Δεσφίνας με θέμα «Επί αιτήσεως 
VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος). 

17. Επί της αριθ. 13/30/2015 απόφασης της Δ.Ε.Δεσφίνας με θέμα «Επί αιτήσεως 
VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, 
Αντιδήμαρχος). 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω είκοσι δύο  (22) 
υπογραψάντων μελών, ο  πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να συζητηθούν πριν από την ημερήσια και την 

εκτός ημερήσια διάταξη τα αριθ. (16)  και (17)  θέματα. 

Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθούν. 

Μετά την συζήτηση των προαναφερομένων θεμάτων ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να 
συζητηθούν, εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών, τα εξής θέματα: 
α)Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού αυτοκινήτου εκτός διοικητικών ορίων, β)Λήψη απόφασης για 
υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού 
προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενο προς χρηματοδότηση Πρόγραμμα για 
την Απόκτηση και Διαμόρφωση  Ελευθέρων Κοινόχρηστων Χώρων και  Διατηρητέων Κτιρίων 
στις πόλεις 2014-Α.Π.4», γ)Δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την υλοποίηση 
των χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου» Συνεχιζόμενα προς 
χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014 ΣΕ 50 ΔΗΜΟΥΣ» για το έτος 2015. 
Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθούν. 

Θέμα  12ο 
Τροποποίηση της αριθμ. 276/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
πρώην Δήμου με θέμα «Περί τελών υδρεύσεως».(Εισάγεται από την Οικονομική 
Επιτροπή) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   532 /28.12.2015 



 
Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο κ. Δήμαρχος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου 

την αριθ.  505/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
 
«…ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 505/2015 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 37ης/11.12.2015 συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 ΘΕΜΑ 06ο: Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την τροποποίηση της 
αριθμ. 276/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου με θέμα 
«Περί τελών υδρεύσεως». 
 Στην Άμφισσα σήμερα, την 11η.12.2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο 
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ. 
31169/07.12.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που 
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α/07.06.2010).    
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (05) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, 

Πρόεδρος  

1. Ταγκαλής Παναγιώτης, 

Αντιπρόεδρος 

2. Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 2. Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος 

3. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 3. Λύτρας Λουκάς, Μέλος 

4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 4. 
Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., 

Μέλος  

5. Μάνιος Ασημάκης, Μέλος   

Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του 
Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το έκτο (06ο)  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.Την με αριθμ. πρωτ. 29729/20.11.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσίων, Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Δήμου 
Δελφών η οποία αναφέρει τα εξής:  
 «.. 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση  της αριθμ. 276/2009 απόφασης  Δ.Σ. του πρώην Δήμου 

Άμφισσας  «περί τελών υδρεύσεως». 
ΣΧΕΤ:   Η αριθμ. πρωτ. 14320/22-5-2013  Αίτηση πολιτών. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
         Με την  αριθμ. πρωτ. 14320/22-5-2013 αίτηση που την υπογράφουν  πολίτες 
επαγγελματίες στεγαζόμενοι σε καταστήματα και γραφεία της πόλης Άμφισσας του 
Δήμου Δελφών, ισχυρίζονται ότι κακώς ο Δήμος τους υποχρεώνει με βάση την αριθμ. 
276/2009 απόφαση του πρώην Δ.Σ. Άμφισσας σε πάγιο τέλος ύδρευσης ποσού 19,61 
€ τον χρόνο, διότι δεν έχουν νερό, ούτε ποτέ διέθεταν παροχή ύδρευσης, ούτε έχουν 
υδρόμετρο, ούτε κάνουν χρήση του δικτύου ύδρευσης, ζητώντας να ανακληθεί η παρ. 
1.5 της αριθμ. 276/2009 απόφασης του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας που 
ρυθμίζει το θέμα αυτό. 
          Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 148 Ν. 3463/2006Κ.Δ.Κ. οι 
διατάξεις του οποίου ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της αριθμ. 276/2009 απόφασης 
του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου Άμφισσας και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι  
σήμερα  (άρθρο 224 Ν. 3852/2010),  « 2. Οι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών 
συμβουλίων και των λοιπών συλλογικών οργάνων των Δήμων , των Κοινοτήτων και 



των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν». 
Αυτές  ισχύουν μέχρι να ακυρωθούν ή μέχρι να τροποποιηθούν με άλλες αποφάσεις. 
         Κατά το άρθρο 283 παρ. 1 Ν. 3852/2010 , οι Δήμοι που συνιστώνται με το άρθρο 
1 του Νόμου αυτού, υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και 
χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται. Επομένως ο Δήμος 
Δελφών ως καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πρώην 
Δήμου Άμφισσας και έως να ληφθεί νέα απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού των τελών 
ύδρευσης, εξακολουθεί νομίμως να εφαρμόζει τις αποφάσεις  των πρώην Δήμων που 
συγχωνεύθηκαν και που αφορούν το ύψος των ανταποδοτικών τελών ύδρευσης. 
         Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Β.Δ/τος της 24/9-20/10/1958 όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 14 Ν. 1828/89 και 25 παρ. 3 του 
Ν. 2539/97, παρέχεται το δικαίωμα στα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια ,να επιβάλλουν  
τοπικά ανταποδοτικά τέλη ή δικαιώματα « εις τους ποιουμένους χρήσιν δημοτικών ή 
κοινοτικών κτημάτων ,έργων ή υπηρεσιών».  
        Τα « τέλη »  είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους 
έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής) το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση 
ορισμένου δημοτικού έργου ή υπηρεσίας, το ύψος του οποίου πρέπει κατά βάση να 
είναι ανάλογο του οφέλους που απολαμβάνει ο υπόχρεος όπως βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, την ανάπτυξη της περιοχής και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών. 
        Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες πολίτες καταστηματάρχες της Δ.Κ. 
Άμφισσας καταβάλλουν στον Δήμο Δελφών χρηματική παροχή ποσού 19,61 € το έτος 
ως τέλος ύδρευσης σύμφωνα με την παρ. 1.5 της αριθμ. 276/2009 απόφασης του Δ.Σ. 
Άμφισσας, χωρίς  να απολαμβάνουν κανένα ειδικό αντάλλαγμα- όφελος, διότι δεν 
χρησιμοποιούν την υπηρεσία ύδρευσης αφού δεν υδροδοτούνται. 
        Επομένως η παρ. 1.5 της αριθμ. 276/2009 απόφασης του πρώην Δημοτικού 
Συμβουλίου Άμφισσας δεν βρίσκει έρεισμα στις σχετικές περί ύδρευσης διατάξεις και 
στην αρχή της ανταποδοτικότητας, καθότι οι αιτούντες δημότες υποχρεούνται να 
καταβάλλουν ένα συγκεκριμένο ποσό χωρίς να κάνουν κατανάλωση νερού και χωρίς 
οι ιδιοκτησίες τους ( καταστήματα – γραφεία) να είναι συνδεδεμένες  και να 
χρησιμοποιούν το δίκτυο ύδρευσης. 
       Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε όπως με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 
(παρ. ζ΄ άρθρο 72 Ν. 3852/2010) ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών και 
τροποποιηθεί η αριθμ. 276/2009 απόφαση του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου 
Άμφισσας με την κατάργηση της παρ. 1.5 αυτής για τους λόγους που προαναφέρουμε 
και την οριστική διαγραφή ΟΛΩΝ των  πολιτών της Δ.Κ. Άμφισσας που έχουν γραφεία 
ή καταστήματα και χρεώνονται  με πάγιο τέλος ύδρευσης καταστημάτων χωρίς νερό 
ποσού 19,61 € τον χρόνο πλέον Φ.Π.Α.  ,  από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  …». 
 

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
τα παραπάνω 

Αποφασίζει ομόφωνα 
1.Εισηγείται, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, στο Δημοτικό Συμβούλιο 

την τροποποίηση της αριθμ. 276/2009 απόφασής του πρώην Δημοτικού Συμβουλίου 
με την κατάργηση της παρ. 1.5 αυτής για τους λόγους που προαναφέρουμε και την 
οριστική διαγραφή ΟΛΩΝ των πολιτών της Δ.Κ. Άμφισσας που έχουν γραφεία ή 
καταστήματα και χρεώνονται  με πάγιο τέλος ύδρευσης καταστημάτων χωρίς νερό 
ποσού 19,61 € τον χρόνο πλέον Φ.Π.Α.,  από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 505/11.12.2015. 
…………………………………………………………………… 
 



 Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και είδε την αριθ. 505/2015 
απόφαση της Ο.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                Αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 276/2009 απόφασής του πρώην 
Δημοτικού Συμβουλίου με την κατάργηση της παρ. 1.5 αυτής για τους λόγους όπως 
στο σκεπτικό αναφέρεται  και την οριστική διαγραφή ΟΛΩΝ των πολιτών της Δ.Κ. 
Άμφισσας που έχουν γραφεία ή καταστήματα και χρεώνονται  με πάγιο τέλος 
ύδρευσης καταστημάτων χωρίς νερό ποσού 19,61 € τον χρόνο πλέον Φ.Π.Α.,  από 
την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 

                                        Ακριβές απόσπασμα 
                                        Άμφισσα 31.12.2015 
                                              Ο  Πρόεδρος 
 
                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 


