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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

 

    Αφού έλαβε υπ’ όψιν: 
1.Το άρθρο 58 και το άρθρο 94 παρ. 4 εδάφιο 27 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7-

6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
2.Την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του αρ. 79/2017 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 

109 τ.Α΄ 01.08.2017), με βάση την οποία «Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά 
σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες με απόφαση του 
οικείου Δημάρχου, εφόσον πρόκειται για σχολικές μονάδες που ανήκουν στον ίδιο δήμο και 
συντρέχουν συνθήκες που καθιστούν δυσχερή την πρόσβαση και την παραμονή των μαθητών 
στο σχολείο». 

3. Το από 10.02.2023 e-mail της ΤΕΝΞ, σχετικό με τις επικείμενες εργασίες έρευνας – 

εκκαθάρισης στο προαύλιο του 1ου Δ.Σ. Άμφισσα μετα την εύρεση χειροβομβίδας κατά την 
εκτέλεση τοπογραφικής αποτύπωσης στο σκάμμα του έργου «Προσθήκη πτέρυγας στο 1ο 

Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας». 

4.Το με αριθμ. πρωτ. 3260/13.02.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δελφών με το οποίο προτείνεται η διακοπή λειτουργίας του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Άμφισσας καθώς και η ενημέρωση αρμοδίως των περιοίκων.  

6.Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας των μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών 

λόγω της ιδιαίτερης συνθήκης που δημιουργήθηκε μετά την εύρεση της χειροβομβίδας.  
Αποφασίζουμε  

Την αναστολή της λειτουργίας της σχολικής μονάδας του 1ου
 Δημοτικού Σχολείου 

στην  Κοινότητα Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας του Δήμου Δελφών, την Τρίτη 14.02.2023, 

προκειμένου να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι εργασίες εκσκαφής για την κατασκευή της 

προσθήκης πτέρυγας στον αυλειο χώρο του σχολείου.  
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