
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Α∆Α  
∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   291 /2013  

 

Α̟όσ̟ασµα α̟ό το ̟ρακτικό της  13ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Θ Ε Μ Α : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ». 
 
Σήµερα την 29η του µήνα Ιουλίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 18:30 το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα α̟ό την αριθµ. 52006-23/7/2013 ̟ρόσκληση του 
Προέδρου, ̟ου δηµοσιεύθηκε και ε̟ιδόθηκε µε α̟οδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 
 
Πριν α̟ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια̟ίστωσε ότι α̟ό τα σαράντα ένα (41) µέλη 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου : 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
      
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Κούτρας ∆ηµήτριος 15) Τελώνης ∆ηµήτριος 29) Στασινός Παναγιώτης 

2) Μητσό̟ουλος ∆ηµήτριος 16) Λυκοτσέτα Γεωργία  

3) Συλεούνης ∆ηµήτριος 17) Πα̟ασταµούλης Βασίλειος  

4) Μαντζάνας ∆ηµήτριος 18) Πανταζής Παναγιώτης  

5) Ηλιό̟ουλος Σ̟υρίδων 19) Οικονόµου Ευγενία  

6) Φαρδή Αναστασία 20) Ρου̟οτιά Ευανθία  

7) Πα̟α̟οστόλου Α̟όστολος 21) Ρούλιας Ιωάννης  

8) Ραφτο̟ούλου Μαρία 22) Χονδραλής Γεώργιος  

9) Καββαδίας Γεώργιος 23) Κλειτσάκης Αθανάσιος  

10) Καλαµ̟αλίκης ∆ήµος 24) Αρναούτογλου Θεόδ.  

11) Αργύρης Αθανάσιος 25) Στρωµατιάς Ιωάννης  

12) Σταϊκούρα Ευγενία 26) Μ̟ασδέκης Κων/νος  

13) Μιχαλό̟ουλος Μιχαήλ 27) Ντίνου Αικατερίνη  

14) Μουστάκας Κων/νος 28) Αντωνίου Μαρία  

  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
 

1) Κουτσοβέλης Σωτήριος 

2) Παλιαλέξης Ηλίας 

3) Ευαγγελίου Παναγιώτης 

4) Βούλγαρης Α̟όστολος 

5) Νταφλούκας Βασίλ. 

6) Ζωµένος Ανάργυρος 

7) Κορέντζελος ∆ηµήτρ. 

8) Σταθό̟ουλος Ιωάννης 

9) Κοτσάνος Γεώργιος 

10) Βέλλιος Αθανάσιος 

11) Ζούµ̟ος Νικόλαος 

 
 Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και  οι Πρόεδροι  ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, Πρόεδροι  Το̟ικών 
Κοινοτήτων &  Εκ̟ρόσω̟οι  Το̟ικών Κοινοτήτων εκ των ο̟οίων  ̟αραβρέθηκαν οι ̟αρακάτω :  



 

1) Μώρης ∆ηµήτριος ∆.Κ. Λαµιέων 

2) Μ̟εσλεµές ∆ηµήτριος Τ.Κ. ∆αµάστας 

3) Φούρλας Γεώργιος Τ.Κ. ∆έλφινου 

4) Μ̟αµ̟ουκλής Ευάγγελος Τ.Κ. ∆ίβρης 

5) Μακρής Ανδρέας Τ.Κ. Θερµο̟υλών 

6) Ρούσκας Κων/νος Τ.Κ. Καστανιάς 

7) Καραγιάννης Ιωάννης Τ.Κ. Λυχνού 

8) Ολυµ̟ιάδης Νικόλαος Τ.Κ. Πύργου 

9) Ρούσκας Ιωάννης Τ.Κ. Συκάς 

 
Ο ∆ήµαρχος Γεώργιος Κοτρωνιάς ̟ροσκλήθηκε και ̟αρίσταται στη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση ̟αρευρίσκεται και ο Χιώτης Ιωάννης, υ̟άλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
̟ρακτικών. 
 
Αφού δια̟ιστώθηκε α̟αρτία – καθώς α̟ό το σύνολο 41 µελών ήταν ̟αρόντα  30  µέλη, ο 
̟ρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 18ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης, θέτει υ̟όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση του κ. ∆ΗΜΑΡΧΟY, ̟ου έχει ως εξής :   
  

Στο άρθρο 97 του Ν. 3852/2010 ̟ροβλέ̟εται µεταξύ άλλων στους ∆ήµους η σύσταση 
Υ̟ηρεσιακής Μονάδας Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων. 
Με την αριθµ.  51 / 2012     α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συµ̟εριλήφθηκε στον 
Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου µας και Υ̟ηρεσιακή Μονάδα Άσκησης 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων η ο̟οία α̟οτελεί Γραφείο του 
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού µε στόχο την ανά̟τυξη των 
δηµοτικών ̟ολιτικών και ̟ρογραµµάτων ̟ου στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και 
ανδρών σε όλους τους τοµείς. 
 
Με το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: 
 
«1.Το δηµοτικό συµβούλιο µε τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του µ̟ορεί να 
συγκροτεί ε̟ιτρο̟ές για την ε̟εξεργασία και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του. 
2. Στις ε̟ιτρο̟ές ̟ροεδρεύει δηµοτικός σύµβουλος ̟ου ορίζεται µε την α̟όφαση της 
συγκρότησης. Σε αυτές µετέχουν σύµβουλοι ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό όλες τις δηµοτικές 
̟αρατάξεις του δηµοτικού συµβουλίου, υ̟άλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου, 
καθώς και ιδιώτες εµ̟ειρογνώµονες στα θέµατα της ε̟ιτρο̟ής και εκ̟ρόσω̟οι 
κοινωνικών φορέων της ̟εριοχής.» 
Συνε̟ώς ̟αράλληλα µε τις Υ̟ηρεσιακές Μονάδες Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και των 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης ∆ηµοτικών 
Ε̟ιτρο̟ών Ισότητας των Φύλων στους ∆ήµους 
Ό̟ως αναφέρεται στον Οδηγό Εφαρµογής της Ευρω̟αϊκής Χάρτας για την Ισότητα των 
Φύλων στις Το̟ικές Κοινωνίες ̟ου εξέδωσε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των ∆ύο Φύλων 
του ΥΠ.ΕΣ. τον Οκτώβριο του 2011, στην ∆ηµοτική Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας των Φύλων 
συµµετέχουν αιρετοί/ές, στελέχη της Υ̟ηρεσιακής Μονάδας Πολιτικών Ισότητας των 
Φύλων του ∆ήµου, καθώς και εµ̟ειρογνώµονες σε θέµατα ένταξης της διάστασης του 
φύλου στις το̟ικές ̟ολιτικές και εκ̟ρόσω̟οι γυναικείων οργανώσεων της ̟εριοχής. 
 
Ενδεικτικά οι αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής Ισότητας ̟εριλαµβάνουν:  
 
• Η εισήγηση ̟ροτάσεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και η ̟ροώθηση, µε κάθε 



̟ρόσφορο µέσο σε ε̟ί̟εδο ∆ήµου του γενικότερου στόχου για την ε̟ίτευξη της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς. 
• Η ευαισθητο̟οίηση/ενηµέρωση και ̟ληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτηµα της 
ισότητας µε διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων, σεµιναρίων, 
ε̟ιµορφωτικών ̟ρογραµµάτων και µέτρων δράσης.  
• Ο εντο̟ισµός και η ̟ροσ̟άθεια εξεύρεσης και ̟ροώθησης λύσεων των ̟ροβληµάτων 
̟ου ̟ροκύ̟τουν σε το̟ικό ε̟ί̟εδο α̟ό κρίσεις ̟ου γίνονται σε βάρος του ενός φύλου 
στον τοµέα της εργασίας, της ̟αιδείας, της εκ̟αίδευσης, των οικογενειακών σχέσεων, της 
υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.  
• Η ε̟ιδίωξη µόνιµης και στενής συνεργασίας µε την Περιφερειακή Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας, 
τους ΟΤΑ του Νοµού, τις το̟ικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις, τους 
µαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ. 
Την 7 Νοεµβρίου 2011, ̟ραγµατο̟οιήθηκε η τελετή υ̟ογραφής της «Ευρω̟αϊκής Χάρτας 
για την Ισότητα των Φύλων στις Το̟ικές Κοινωνίες» µε την ο̟οία 126 ∆ήµοι ανέλαβαν 
δηµόσια δέσµευση για την ανά̟τυξη και εφαρµογή σχεδίου δράσης για την ένταξη της 
ισότητας στις ̟ολιτικές του ∆ήµου τους. 
Μεταξύ των ∆ήµων ̟ου υ̟έγραψαν την Ευρω̟αϊκή Χάρτα, συµ̟εριλαµβάνεται και ο 
∆ήµος Λαµιέων. 
Συνε̟ώς στα ̟λαίσια της οργάνωσης της λειτουργίας του ∆ήµου µας. µετά την υ̟ογραφή 
της Χάρτας, στις ̟ροτεραιότητες του ανήκει και η συγκρότηση ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής 
Ισότητας των Φύλων. 
Ο ∆ήµος µε έγγραφά του ̟ρος τις γυναικείες οργανώσεις του ∆ήµου µας, ζήτησε να 
οριστούν οι εκ̟ρόσω̟οι των οργανώσεων αυτών στην ∆ηµοτική Ε̟ιτρο̟ή Ισότητας των 
Φύλων.  
. 
Με α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου µ̟ορεί να καθοριστεί το ύψος της ηµερήσιας  
α̟οζηµίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης, στους ιδιώτες µέλη της ε̟ιτρο̟ής για 
µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι ο̟οίες γίνονται για εκτέλεση υ̟ηρεσίας, 
σχετικής µε το έργο της σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 
Μετά α̟ό τα ̟αρα̟άνω: 
 
Εισηγούµαι την συγκρότηση ∆ηµοτικής Ε̟ιτρο̟ής Ισότητας των Φύλλων του ∆ήµου 
Λαµιέων. 
 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του  ∆ηµάρχου, 
 

Μετά α̟ό διαλογική συζήτηση 
 

Α ̟ ο φ α σ ί  ζ ε ι  κατά ̟λειοψηφία : 
 

Συγκροτεί ∆ηµοτική  Ε̟ιτρο̟ή  Ισότητας των Φύλλων του ∆ήµου Λαµιέων ό̟ως  
̟αρακάτω: 

 
 

1. ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ∆ΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

2. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΟΣ (ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ) 

3. ΡΟΥΠΟΤΙΑ ΒΑΝΑ-ΜΕΛΟΣ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ) 

4. ΓΑΤΣΙΝΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΜΕΛΟΣ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ) 

5. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΕΛΟΣ (ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ) 



6. ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΡΙΖΟΥ-ΜΕΛΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) 

7. ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΜΕΛΟΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ) 

8. ΛΑΣΠΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΙΣΤΗ-ΜΕΛΟΣ (∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΕΚ EUROPROGRESS) 

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΤΗΣ) 

11. ΡΑΧΙΩΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ-ΜΕΛΟΣ (ΜΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ) 

12. ΞΕΦΛΟΥ∆Α ΕΛΕΝΗ –ΜΕΛΟΣ (∆ΗΜΟΤΗΣ) 

13. ΤΑΣΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΕΛΟΣ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΞΙΑΤΩΝ) 

 

Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω ε̟ιτρο̟ής θα είναι αυτές ̟ου αναφέρονται στο εισηγητικό 

µέρος της ̟αρούσας 

Με α̟όφαση του δηµοτικού συµβουλίου µ̟ορεί να καθοριστεί το ύψος της 
ηµερήσιας  α̟οζηµίωσης και η καταβολή των εξόδων κίνησης, στους ιδιώτες µέλη 
της ε̟ιτρο̟ής για µετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι ο̟οίες γίνονται 
για εκτέλεση υ̟ηρεσίας, σχετικής µε το έργο της σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

Ε̟ί της ανωτέρω α̟όφασης  αρνητική ψήφο έδωσαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι : Κ. Μ̟ασδέκης,  Αικατ. 

Ντίνου, Π. Στασινός 

 
 
 

Για το θέµα αυτό συντάχθηκε το ̟αρόν και υ̟ογράφεται  : 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κούτρας ∆. Μητσό̟ουλος ∆. Συλεούνης ∆. 
 Μαντζάνας ∆. Ηλιό̟ουλος Σ̟. Φαρδή Αν. 
 Πα̟α̟οστόλου Α̟. Ραφτο̟ούλου Μ. Καββαδίας Γ. 
 Καλαµ̟αλίκης ∆. Αργύρης Αθ. Σταϊκούρα Ε. 
 Μιχαλό̟ουλος Μ. Μουστάκας Κ. Τελώνης ∆. 
 Λυκοτσέτα Γ. Πα̟ασταµούλης Β. Πανταζής Π. 
 Οικονόµου Ε. Ρου̟οτιά Ε. Ρούλιας Ι. 
 Χονδραλής Γ. Κλειτσάκης Αθ. Αρναούτογλου Θ. 
 Στρωµατιάς Ι. Μ̟ασδέκης Κ. Ντίνου Αικ. 
 Αντωνίου Μ. Στασινός Π.  
    
    
    
 
Ακριβές α̟όσ̟ασµα ̟ρακτικών 
       Λαµία 1 Αυγούστου 2013 
             Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
     ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 


