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ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  17/31.08.2020  πρακτικό  τακτικής   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  

Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα  31 Αυγούστου 2020, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  19.00΄  συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική  συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  16540/27.08.2020   
πρόσκληση  της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρυσούλας Πονήρη Σεγδίτσα  και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 
 

Στη συνεδρίαση παρέστη 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. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Κατσικούλης Νικόλαος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Σκαρίμπας Δημήτριος Μαντζώρος Ευστάθιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Μέγκος Παναγιώτης 

Αγαπητός Χαρίλαος Δρακάκης Γεώργιος 

Κούσουλας Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 

Σεγκούνη Χρυσάφω Μπάκας Δημήτριος 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Λεοντίου Ευστάθιος 

Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία Δεσποτίδης Προκόπιος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Μακρή Γεωργία Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Μίχος Νεκτάριος  Τσονάκας Αθανάσιος 

Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία Κώνστα Κρυσταλλία 

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας Ανδρεοπούλου Μαρία 

Αδαμάκος Αθανάσιος Ραβάνης Δημήτριος 

Σταντζούρης Νικόλαος  



 Πρόεδροι Κοινοτήτων:  Π.Μερινόπουλος. 
Επίσης παρέστη ο υπάλληλος του Δήμου κ. Δ.Κοϊβαρης. 
 

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. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 760.000,00€ για κάλυψη ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων του Δήμου και σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών). 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος 
Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών). 

3. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ,  Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών 
Δήμου Δελφών, έτους 2020-2021. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, 
προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ, ΚΔΑΠ Δήμου Δελφών, έτους 2020-
2021. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστ/νος Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

5. Επί αιτήσεως κ. Ηλία Τρίγκα για απότμηση-υποβιβασμό κρασπέδου και στάθμης 
πεζοδρομίου καθώς και μεταφορά Δημοτικού στύλου φωτισμού επί της 
Λεωφόρου Σαλώνων αριθ. 17 στην Κοινότητα Άμφισσας.   (Εισάγεται από την  
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής; κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος). 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω εικοσιδύο (22) 
υπογραψάντων μελών, η Πρόεδρος κ. Χρυσούλα Πονήρη Σεγδίτσα, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, τηρουμένης  της “Απόστασης μεταξύ των Συμβούλων” και των απαραίτητων 
που εγγυώνται την προφύλαξη της υγείας των παρευρισκομένων στην αίθουσα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.3.2020 & 75/30.3.2020 τευχ. Α), του 
υπ’αριθμ.18.318/13.3.2020(ΑΔΑ:ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου και της 
υπ’αριθμ.40/31.3.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., κατά το διάστημα 
λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  
 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, ενημερώσεις. 
Στη συνέχεια προέκυψαν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, λόγω χρονικού 

περιορισμού, για τα οποία πρέπει να ληφθούν αποφάσεις: 1) «Έγκριση παραχώρησης 
χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών για την αθλητική περίοδο 2020-
2021», 2) «Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα  Νικόλαο Γκελεστάθη».  

Το Συμβούλιο ενέκρινε, ομόφωνα,   το κατεπείγον, να συζητηθούν 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    221 /2020. 
 Ο ΔΣ κ. Αθ. Παναγιωτόπουλος απεχώρησε από την συνεδρίαση μετά τις ενημερώσεις 
και ερωτήσεις που έγιναν, ο κ. Μέγκος μετά την συζήτηση του 1ου θέματος της Η.Δ. και ο κ. 
Δεσποτίδης μετά το 2ο θέμα της Η.Δ.  
………………………………………………………………………………………………………. 
 
2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 
«Ψήφισμα για την απόδοση τιμής στον εκλιπόντα  Νικόλαο Γκελεστάθη».  
 
                                 ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   223 /31.08.2020 



 

Ύστερα από το άγγελμα του θανάτου του Νικόλαου Γκελεστάθη, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Δήμου Δελφών, ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,  στην από 31-8-2020 
συνεδρίασή του και μετά από πρόταση του  Δημάρχου, ο οποίος εκφράζει τη βαθιά του 
θλίψη για το θάνατο ενός πολιτικού άνδρα του οποίου η δράση σημάδεψε την πορεία του 
Νομού, εκλεγόμενος συνεχώς βουλευτής από το 1981 έως και το 2000, επί οκτώ συνεχείς 
εκλογικές αναμετρήσεις και υπηρέτησε ως Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Δημόσιας Τάξης στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με αρχές, αξιοπρέπεια, αφοσίωση 
και ευγένεια, έλαβε το παρακάτω ψήφισμα: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών 

(κατά  πλειοψηφία) 
 

1)  «Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Δελφών, με την αναγγελία του θανάτου του 

εκλεκτού συμπατριώτη μας, Νικολάου Γκελεστάθη, διατελέσαντος Βουλευτή 

Φωκίδας επί σειρά ετών και Υπουργού της Ελληνικής Κυβέρνησης, εκφράζει την 

θλίψη  και τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του  αείμνηστου, ο οποίος με τη 

στάση ζωής, την αφοσίωσή του στο καθήκον, την ευγένεια και το δημοκρατικό 

ήθος, τίμησε το κοινοβουλευτικό σώμα και την ιδιαίτερη Πατρίδα του την 

Φωκίδα». 

2) Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του. 

3) Να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία στο Δημοτικό Κατάστημα κατά την ημέρα της 

κηδείας. 

4) Να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών.  

 
Κατά την ψηφοφορία μειοψήφισαν οι Δ.Σ. Π.Μέγκος, Δ.Μπάκας. 

Επίσης μειοψήφισαν οι Δ.Σ. Ε.Λεοντίου και Δ.Σκαρίμπας με το εξής αιτιολογικό: Συνεπής αστός 

πολιτικός που υπηρέτησε τα συμφέροντα της τάξης του σε βάρος της εργατικής τάξης και των λαϊκών 

στρωμάτων από υπουργικές και βουλευτικές θέσεις επί σειρά ετών. Ας τον τιμήσουν λοιπόν οι εκπρόσωποι 

του κεφαλαίου και τα κόμματά τους όπως νομίζουν. Εμείς απ’ την πλευρά μας δεν έχουμε λόγο να 

αποδώσουμε τέτοιες πολιτικές τιμές.  

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος για την απώλεια του 

ανθρώπου τους. 

…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Η  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                   Άμφισσα  01.09.2020 
                                                         Η  Πρόεδρος 
  
                                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ  ΣΕΓΔΙΤΣΑ 
 


