
 
 
 
 
  

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ.  01/09.01.2022 πρακτικό  τακτικής, ειδικής, διά ζώσης  συνεδρίασης του 

Δημ. Συμβουλίου  Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα 09 Ιανουαρίου, ημέρα  Κυριακή  και ώρα  11.00΄  συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, ειδική, διά ζώσης συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  
79/04.01.2022 του πρώτου σε σταυρούς συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου κ. 
Νικολάου Λουπάκου  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 . 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Φωτόπουλος Λάμπρος 

Μπάκας Δημήτριος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Λεοντίου Ευστάθιος Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Κατσικούλης Νικόλαος Αγγελόπουλος Αριστείδης 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Μέγκος Παναγιώτης 

Αγαπητός Χαρίλαος Τσονάκας Αθανάσιος 

Κώνστα Κρυσταλλία  Σκαρίμπας Δημήτριος 

Σεγκούνη Χρυσάφω Δεσποτίδης Προκόπιος  

Μαντζώρος Ευστάθιος Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Αδαμάκος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Κούσουλας Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 

 
.  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
 

 
 

Δρακάκης Γεώργιος Ραβάνης Δημήτριος 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Ανδρεοπούλου Μαρία Μίχος Νεκτάριος  

Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία 

Μακρή Γεωργία  

ΑΔΑ: 6ΠΛΣΩ9Θ-ΔΞΠ



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΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 
 

1. Εκλογή Προέδρου,  Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημ. Συμβουλίου.  
2. Εκλογή Οικονομικής   Επιτροπής του Δήμου. 
3. Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω είκοσι τεσσάρων    
(24) υπογραψάντων μελών, ο προεδρεύων κ. Νικόλαος Λουπάκος, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και 
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις αριθ. 933/Α.Π. 96605/29.12.2021 (ΑΔΑ: 
9Β2546ΜΤΛ6-Ω3Σ) και 932/Α.Π. 96599/29.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΣΙ46ΜΤΛ6-ΣΩΜ)   Εγκυκλίους 
του ΥΠΕΣ.  
                                                        _______________________ 

 

Θέμα   3ο    
«Εκλογή   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου». 
 
 
 Στη συνέχεια ο κ.  εκλεγείς Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κατσικούλης, είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, θα προβούμε 
στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για 
την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 
09.01.2022 έως 31.12.2023. 
Ειδικότερα όπως ανέφερε θα εκλεγούν συνολικά έξι (6)  τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, 
ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της 
Επιτροπής. 
Ειδικότερα, ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά  έξι (6) τακτικά μέλη (συν ο Δήμαρχος ή 
Αντιδήμαρχος, ως Πρόεδρος  και δύο ορισμένοι Αντιδήμαρχοι), εκ των οποίων τρία (3) από την 
παράταξη του Δημάρχου και τα υπόλοιπα τρία ως εξής: 
Δύο (2) από την παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και ένας (1) από την 
παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ». 
 
 
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια 
με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Επιτροπή. 
 
 
 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πέντε (5)  δημοτικοί 
σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 
 
-            κ. Μαντζώρος Ευστάθιος 
-            κ. Σεγκούνη Χρυσάφω 
-            κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος 
-            κ. Κούσουλας Ευάγγελος 
-            κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 
 
 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της  Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής (4) 
τέσσερις δημοτικοί σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 
- κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης 
- κ. Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη Σοφία 
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-           κ. Μίχος Νεκτάριος 
-           κ. Ανδρεοπούλου Μαρία 
 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης  (ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ) 
έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (2) δύο δημοτικοί 
σύμβουλοι και ονομαστικά ο: 
 

- Μπάκας Δημήτριος 
- Μέγκος Παναγιώτης  

 
 
 
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της  Επιτροπής. 
Καταμετρήθηκαν και αποσφραγίστηκαν (24) φάκελοι. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 
 
Από την παράταξη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έλαβαν ψήφους: 
 
-            κ. Μαντζώρος Ευστάθιος             (13)    ψήφοι   
-            κ. Σεγκούνη Χρυσάφω                 (13)       « 
-            κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος         (13)       « 
 
-            κ. Κούσουλας Ευάγγελος              (12)       « 
-            κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας       (12)      « 
 
 
 
 Από την παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» έλαβαν ψήφους: 
- κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης                      (5)    ψήφοι 
- κ. Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη Σοφία     (5)        « 
-            κ. Μίχος Νεκτάριος                                     (4)        « 
-            κ. Ανδρεοπούλου Μαρία                             (3)        ‘ 
 
 

Από την παράταξη  (ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ)  έλαβαν ψήφους: 
 
- κ. Δημήτριος Μπάκας -             (3)  ψήφοι 
- κ. Παναγιώτης Μέγκος -            (2)     « 
 
 
 
Συνεπώς τις έξι (6) έδρες  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν 
οι: 
-            κ. Μαντζώρος Ευστάθιος                
-            κ. Σεγκούνη Χρυσάφω                 
-            κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος  
- κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης                       
- κ. Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη Σοφία    
-            κ. Μπάκας Δημήτριος           
 
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβαν οι υπόλοιποι τέσσερις (4) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
 
-            κ. Κούσουλας Ευάγγελος 
-            κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 
-            κ. Μίχος Νεκτάριος 
-            κ. Ανδρεοπούλου Μαρία 
- κ. Μέγκος Παναγιώτης  
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Συνοψίζοντας η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 

εκλεγέντων μελών της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη θητεία  από 09.01.2022 έως 
31.12.2023  ως εξής 

 
 

Τακτικά Μέλη: 
 
-            κ. Μαντζώρος Ευστάθιος                
-            κ. Σεγκούνη Χρυσάφω                 
-            κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος  
- κ. Αγγελόπουλος Αριστείδης                       
- κ. Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη Σοφία    
-            κ. Μπάκας Δημήτριος           
 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
 
-            κ. Κούσουλας Ευάγγελος 
-            κ. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 
-            κ. Μίχος Νεκτάριος 
-            κ. Ανδρεοπούλου Μαρία 
- κ. Μέγκος Παναγιώτης  
 
 
 

Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 14.00΄ η ώρα. 
 

Σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, το παρόν πρακτικό της 
εκλογής διαβιβάζεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη 
ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη 
διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε 
τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    03/09.01.2023. 
…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                       Ο  Πρόεδρος 
  
                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 
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