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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       

 
Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις  30/12/2022 

ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 11:00΄ π.μ.. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, 
χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  α)του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α’/19.07.2018) και β) της αριθ. 375/Α.Π. 39167/2.6.2022 (ΑΔΑ: 
Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω 
αναγραφόμενα θτα: 

 
Την ανακοινωθείσα ώρα έναρξης της συνεδρίασης όλα τα τακτικά μέλη του οργάνου 

θα δηλώσουν τηλεφωνικά ή και με ηλεκτρονικό μήνυμα ταχυδρομείου προς τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου την παρουσία τους για την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας. 

 Εφόσον διαπιστωθεί η νόμιμη απαρτία, θα αρχίσει η συνεδρίαση και ακολούθως, 
για πιθανή διατύπωση θέσεων και ψήφο στο θέμα, παρακαλούμε για την αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος αλληλογραφίας προς την Γραμματεία του Οργάνου, εντός μιας (1) 
ώρας, από την έναρξη, δηλαδή από 11.00΄  έως 12.00΄  της ημέρας της συνεδρίασης 
προκειμένου να συνταχθεί εγκαίρως και ορθώς η απόφαση που θα ληφθεί.  
Τηλεφωνικά στον αριθμό 2265350023     
 ή  
με email:  e.lagourani@delphi.gov.gr . 
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. 
Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

2. Έγκριση παροχής Εθελοντικής Εργασίας στον Παιδικό Σταθμό Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος 

Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 
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Οι εισηγήσεις των θεμάτων θα αποσταλούν στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e.mail). 
 

 
                                                            Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου  

 
                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
Ι. Λίστα αποδεκτών 
1. Δήμαρχος Δελφών 
2. Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Δελφών 
3. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου Δελφών 
4. Υπάλληλοι Δήμου, εισηγητές θεμάτων 
 
ΙΙ. Κοινοποίηση 
1.Βουλευτή Φωκίδας κ. Ι.Μπούγα 
2.Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Γ.Δελμούζο 
3.Γεν.Γραμματέα Δήμου κ. Αθ. Μανανά 
 
ΙΙΙ. Γνωστοποίηση 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε) 
Ιστοσελίδα Δήμου 

 


