
 
 
 
 
  

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  14/05.09.2019 πρακτικό  κατεπείγουσας   συνεδρίασης του Δημ. 

Συμβουλίου  Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα 05 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα  Πέμπτη   και ώρα  18.00΄  συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε κατεπείγουσα   συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 18234/05.09.2019  
κατεπείγουσα 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. 

 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής . 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο, στην οποία ο προεδρεύων 
Σύμβουλος ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα. 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Κατσικούλης Νικόλαος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Δρακάκης Γεώργιος Μαντζώρος Ευστάθιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Αγαπητός Χαρίλαος Αδαμάκος Αθανάσιος 

Κούσουλας Ευάγγελος Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Λεοντίου Ευστάθιος 

Τσονάκας Αθανάσιος Ανδρεοπούλου Μαρία 

Κώνστα Κρυσταλλία Μίχος Νεκτάριος 

Σταντζούρης Νικόλαος Δεσποτίδης Προκόπιος 

Μπάκας Δημήτριος Μέγκος Παναγιώτης 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
 
Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι, 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. Εκλογή Οικονομικής   Επιτροπής του Δήμου. 
2. Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου. 

 

Σεγκούνη Χρυσάφω Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Ραβάνης Δημήτριος Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Μακρή Γεωργία 

Σκαρίμπας Δημήτριος  
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Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω είκοσι έξι   (26) 
υπογραψάντων μελών, η Πρόεδρος κ. Χρυσούλα Πονήρη Σεγδίτσα, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και ζήτησε κατ΄ αρχάς να εγκρίνει το κατεπείγον αυτής, το οποίο συνίσταται στο 
ότι απορρίφθηκε η με αριθ. 213/2019 προηγούμενη απόφαση με την αριθ. πρωτ. 
1022/148639/5.9.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στ.Ελλάδος και 
πρέπει  να συνεδριάσουν τη Δευτέρα 9/9, καταληκτική ημερομηνία, για την εξέταση θέματος 
του Βιολογικού καθαρισμού Άμφισσας, προϋπ. 2.500.000 € 

 
Το Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα το κατεπείγον. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2019. 

………………………………………………………………………………. 
 
 
ΘΕΜΑ     1ο  
«Εκλογή Οικονομικής   Επιτροπής του Δήμου». 
 
 
 Στη συνέχεια η Πρόεδρος 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 Οικονομικής Επιτροπής  για την πρώτη 
θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 
06.11.2021. 
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. 
 
 Ο κ. Ευστάθιος Λεοντίου, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», έκανε 
την εξής τοποθέτηση: 
Εμάς, σαν Λαϊκή Συσπείρωση, πάγια θέση μας είναι να αντιπροσωπεύονται αναλογικά όλες οι παρατάξεις 

στις επιτροπές του δήμου, με δικαίωμα ψήφου και λόγου. Αυτό με τα ισχύοντα απαγορεύεται. Οι θέσεις στο 

προεδρείο και στις επιτροπές είναι προκαθορισμένες. Το μόνο που θα βγάλουν οι αποψινές ψηφοφορίες, 

έχει να κάνει με τα πρόσωπα που θα εκλεγούν. Στη Λαϊκή Συσπείρωση δεν αναλογεί θέση. Για το λόγο 

αυτό και θα απέχουμε από τις ψηφοφορίες, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για εσωτερική, ενδοπαραταξιακή 

σας υπόθεση. 

 
Ο κ. Παναγιώτης Μέγκος, επικεφαλής της παράταξης ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ», 

είπε τα εξής: 
 
…  Προς τον δημοτικό σύμβουλο που συγκαλεί σύμφωνα με τον Νόμο την 1η συνεδρίαση 
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ που εκλέχθηκε στις 26/5/2019 
 
Κε σύμβουλε, κε Δήμαρχε 
Κες και κοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
 
   Η κυβέρνηση στις 8/8/2019 έφερε στην Βουλή σχετικό νομοσχέδιο με το οποίο 
τροποποίησε ουσιαστικά την Απλή Αναλογική και τα παραγόμενα αποτελέσματα που είχε το 
εκλογικό σύστημα, με το οποίο έγιναν οι εκλογές στη Τοπική Αυτοδιοίκηση του 1ου & 2ου 
βαθμού στις 26/5/2019. Στο τέλος Αυγούστου, με συνεχείς εγκυκλίους το Υπουργείο 
Εσωτερικών, διαφοροποίησε τον τρόπο εκλογής του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου 
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και των Επιτροπών Οικονομικών & Περιβάλλοντος που καλούμαστε σήμερα να εκλέξουμε 
ως νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών.    

    Το γεγονός αυτό αποτελεί ουσιαστικά θεσμικό πραξικόπημα της κυβέρνησης 
να ακυρώσει την ψήφο των πολιτών, με μοναδική αιτιολόγηση της παραπάνω 

απόφασης και ενέργειας ο κίνδυνος μη κυβερνησιμότητας των Δήμων και των 

Περιφερειών. 
     Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων του Νομοσχέδιου αυτού είναι: 

1)Υποβαθμίζει πλήρως τα Δημοτικά & Περιφερειακά συμβούλια μετατρέποντας 
τα σε ρόλο γνωμοδοτικού «κομπάρσου», αφού μεταφέρει στην Οικονομική Επιτροπή, 
στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που 
υπάγονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες, τις αποφάσεις για τα περισσότερα θέματα που 
απασχολούν τους ΟΤΑ. 

2)Πραξικοπηματικά αποκτά πλειοψηφία η παράταξη του Δημάρχου και του 
Περιφερειάρχη, στην  Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και 

στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που υπάγονται στους Δήμους και τις Περιφέρειες. 
     Η δημοτική μας παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» θεωρεί πως έχουμε 

βρεθεί μπροστά σε ένα μεγάλο θεσμικό πραξικόπημα διότι: 
α) Ακυρώνεται η ψήφος των πολιτών και το εκλογικό αποτέλεσμα της 26ης Μαΐου 2019 . 
β) Πλήττεται ο πυρήνας της λαϊκής κυριαρχίας, αφού τα δημοτικά & περιφερειακά 
συμβούλια είναι οι φορείς της άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης και αποτελούν τους 
βασικούς εκφραστές των συμφερόντων των πολιτών. 
γ) Τα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια αλλά και οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες 
εξελέγησαν με το σύστημα της Απλής Αναλογικής. 
δ) Τόσο οι ψηφοφόροι όσο και οι υποψήφιοι έλαβαν τις αποφάσεις τους με γνώμονα όχι 
μόνο την απλή αναλογική, αλλά και τον ισχύοντα νόμο για τη διοίκηση των δήμων. 
ε) Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι βουλευόμενα σώματα εκλεγμένων με ελεύθερη βούληση 
και αυτός ο χαρακτήρας τους δεν μπορεί να αλλοιωθεί. 

Συνεπώς η αποφασισμένη από την κυβέρνηση θεσμική εκτροπή ναρκοθετεί 

ουσιαστικά τη δημοκρατία. Οι πολίτες ψήφισαν και η ψήφος τους πρέπει να 

είναι σεβαστή ακόμα και όταν δεν είναι αρεστή. 
Οι νέες αυτές ρυθμίσεις κινούνται στα όρια της συνταγματικότητας. Αφού η 
οποιαδήποτε αναδρομική αλλοίωση του τρόπου διακυβέρνησης των ΟΤΑ, μετά από εκλογές, 
θεωρείται αντισυνταγματική. 

    Η “κυβερνησιμότητα” στους δήμους και τις Περιφέρειες είναι εφεύρεση των 

κυβερνητικών εγκεφάλων (της Ν.Δ. στην παρούσα στιγμή) και όχι μια 

διαπίστωση που απορρέει από τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων με βάση τη 

νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. 
    Ενώ η προπαγάνδα ενάντια στην Απλή Αναλογική υποκρύπτει την άποψη, ότι δεν έχουν 
δικαίωμα να εκπροσωπούνται ισότιμα όλοι οι πολίτες στα κοινά. Αντίληψη βαθιά 
αντιδημοκρατική.  
    Φανερώνει επιπλέον τον φόβο απέναντι στον έλεγχο  και τη διαφάνεια που διευκολύνεται 

από την παρουσία όλων των παρατάξεων στα όργανα της Αυτοδιοίκησης. 
    Η απάντηση στο ζήτημα της «κυβερνησιμότητας» είναι πρωτίστως πολιτική και 
δευτερευόντως θεσμική και νομική. Ικανός και καλός τοπικός ηγέτης είναι αυτός που 
καταφέρνει να συνθέτει τις διαφορετικές απόψεις, να βρίσκει επιχειρήματα, να πείθει και 
να εξασφαλίζει τη στήριξη του Δημοτικού συμβουλίου. 
    Εδώ οφείλουμε να τονίσουμε, (σχετικές αναφορές είχαμε κάνει και την περίοδο 
συζήτησης του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ)  ότι η προπαγάνδα περί «κυβερνησιμότητας» βρίσκει πρόσχημα 
στο γεγονός ότι το  εκλογικό σύστημα που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
δεν είναι Ανόθευτη Απλή Αναλογική.  
«Αν και το εκλογικό σύστημα μας βρίσκει σύμφωνους δεν έχει στηριχθεί επαρκώς», είχαμε 
ισχυριστεί.  
    Οι δυο γύροι είναι ασύμβατοι με την Απλή ανόθευτη Αναλογική. Εμείς είμαστε υπέρ 

της απλής ανόθευτης αναλογικής παντού και προτείνουμε οι Αυτοδιοικητικές 

εκλογές να γίνονται σε μία Κυριακή. Επιμένουμε να καταργηθεί το μέχρι σήμερα 
Δημαρχοκεντρικό σύστημα και να καθιερωθεί η εκλογή του Δημάρχου από το 

Συμβούλιο. 
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    Είναι υποχρέωση όλων των αιρετών αλλά και των πολιτών, ανεξάρτητα από την πολιτική- 
ιδεολογική τοποθέτησή τους, να δηλώσουν την αντίθεσή τους στο θεσμικό πραξικόπημα της 
κυβέρνησης της Ν.Δ. 
    Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να πάρουμε θέση είναι: «Η Αυτοδιοίκηση θα λειτουργήσει 
ως ένας πυλώνας λαϊκής εξουσίας και συμμετοχής των πολιτών, ή θα παραμείνει ένας 
γραφειοκρατικός, αποστεωμένος θεσμός παραγωγής παραγόντων και διαφόρων 
παραγοντίσκων προθύμων να υπηρετήσουν τις κεντρικές πολιτικές που θα τους 
υπαγορευτούν;» 
     Είναι  σαφές ότι η κυβέρνηση μέσω της “κυβερνησιμότητας” προσπαθεί να 
“ενοχοποιήσει” συνολικά  την απλή αναλογική. Να εμπεδώσει την πεποίθηση ότι θα πρέπει 
ακόμα και με τακτικές «ψεκάζουμε σκουπίζουμε τελειώσαμε» να καταργηθεί η όποια μορφή 
απλής αναλογικής από κάθε εκλογική διαδικασία. 

     Εμείς οι «ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» είμαστε υπέρ μιας Αυτοδιοίκησης της 

δημοκρατίας, της συλλογικής λήψης των αποφάσεων, της διαφάνειας, της 
ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης , των εργασιακών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων του λαού και της βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο τις ανάγκες 

των απλών ανθρώπων και όχι τα κέρδη των μεγάλων οικονομικών παραγόντων. 

Οι ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου ΔΕΛΦΩΝ 

 
1. Μέγκος Παναγιώτης 

2. Μπάκας Δημήτρης 

3. Σταντζούρης Νικός. 

 
 
 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έθεσαν 
υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (6) έξι δημοτικοί σύμβουλοι και 
ονομαστικά οι: 
- κ. Νικόλαος Κατσικούλης 
- κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος  
- κ. Ευθύμιος Γρίβας 
-            κ. Ιωάννης Μανανάς 
-            κ. Χαρίλαος Αγαπητός 
-            κ. Αθανάσιος Αδαμάκος 
 
 Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΦΩΝ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (2) δύο 
δημοτικοί σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 
 
- κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
- κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος 
 

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης  (ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ) 
έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (2) δύο δημοτικοί 
σύμβουλοι και ονομαστικά οι: 
 
 
- κ. Νικόλαος Σταντζούρης 
- κ. Παναγιώτης Μέγκος  
 
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
Καταμετρήθηκαν και αποσφραγίστηκαν (26) φάκελοι. 
 
Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα: 
 
Από την παράταξη «ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» έλαβαν ψήφους: 
- κ. Νικόλαος Κατσικούλης –          14 ψήφοι 

ΑΔΑ: Ψ1ΧΣΩ9Θ-1Θ1



- κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος –      14    « 
- κ. Ευθύμιος Γρίβας -                     13    « 
-            κ. Ιωάννης Μανανάς -                   12    « 
-            κ. Χαρίλαος Αγαπητός -                 12   « 
-            κ. Αθανάσιος Αδαμάκος  -              11   « 
 
 
 Από την παράταξη «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» έλαβαν ψήφους: 
- κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος-  6  ψήφοι 
- κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος -     6     « 
 

Από την παράταξη  (ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ) ‘ελαβαν ψήφους: 
 
- κ. Νικόλαος Σταντζούρης  -      3 ψήφοι 
- κ. Παναγιώτης Μέγκος      -       2    « 
 
 
Συνεπώς τις έξι (6) έδρες  της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικά μέλη,βάσει του αριθμού 
σταυρών προτίμησης που έλαβαν  καταλαμβάνουν οι: 
 
- κ. Νικόλαος Κατσικούλης 
- κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος  
- κ. Ευθύμιος Γρίβας 
- κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
- κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος 
- κ. Νικόλαος Σταντζούρης 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που 
έλαβαν οι υπόλοιποι τέσσερις (4) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι, ως ακολούθως: 
 
-            κ. Ιωάννης Μανανάς 
-            κ. Χαρίλαος Αγαπητός 
-            κ. Αθανάσιος Αδαμάκος 
- κ. Παναγιώτης Μέγκος  
 

Συνοψίζοντας η Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των 
εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία  από 01.09.2019 έως 06.11.2021 
ως εξής 
 
Τακτικά Μέλη: 
 
- κ. Νικόλαος Κατσικούλης 
- κ. Σωτήριος Σωτηρόπουλος  
- κ. Ευθύμιος Γρίβας 
- κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος 
- κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος 
- κ. Νικόλαος Σταντζούρης 
 
 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη: 
 
-            κ. Ιωάννης Μανανάς 
-            κ. Χαρίλαος Αγαπητός 
-            κ. Αθανάσιος Αδαμάκος 
- κ. Παναγιώτης Μέγκος  
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Ύστερα από τα παραπάνω λύθηκε η συνεδρίαση στις 21.00΄ 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    216/2019. 

…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Η  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                   Άμφισσα  06.09.2019 
                                                       Η  Πρόεδρος 
  
                                            ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ  ΣΕΓΔΙΤΣΑ 
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