
 
 
 
 

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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθ.  04/26.02.2020  πρακτικό  δημόσιας   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  

Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα  και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,   σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα  18.00΄  συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  3289/21.02.2020   
πρώτη  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 . 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 

 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Κατσικούλης Νικόλαος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Αναγνωστόπουλος Λουκάς Γρίβας Ευθύμιος 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Λεοντίου Ευστάθιος Μαντζώρος Ευστάθιος 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Καλυβιώτη Αικατερίνη-Ευγενία 

Αγαπητός Χαρίλαος Αδαμάκος Αθανάσιος 

Κούσουλας Ευάγγελος Μακρή Γεωργία 

Αγγελόπουλος Αριστείδης Δρακάκης Γεώργιος 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Μπάκας Δημήτριος 

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Σκαρίμπας Δημήτριος 

Σταντζούρης Νικόλαος Δεσποτίδης Προκόπιος 

Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία Μέγκος Παναγιώτης 

Σεγκούνη Χρυσάφω  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Επίσης παρέστησαν  στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων  κ.κ. 
Π.Μερινόπουλος, Γ.Χαλατσάς, Α.Παπαδήμα, Μ.Παπαπολίτης,  Π.Τσινταβή, Σπ.Μπαρλιακός, 
Χ.Καλλιακούδας. 
Καθώς και οι υπάλληλοι του Δήμου, Β.Περδίκη, Κ.Μιχαλοπούλου Δ. Κοϊβαρης και Π.Κακκανάς. 
 

Τσονάκας Αθανάσιος Ραβάνης Δημήτριος 

Μίχος Νεκτάριος  Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Ανδρεοπούλου Μαρία Κώνστα Κρυσταλλία 

ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩ9Θ-ΙΟΞ



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. Έγκριση προϋπολογισμού Δημ. Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. 
Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής  Οικ/κών Υπηρεσιών). 

2. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών. 
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής  Οικ/κών Υπηρεσιών). 

3. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων που ασκούνται κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία κάτω από 
60.000 €. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής Οικ/κών Υπηρεσιών). 

4. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 284/23.10.2019 (ΑΔΑ:ΨΠΘΟΩ9Θ-Γ7Β) απόφασης για 
την αναγκαιότητα και την κατάρτιση των όρων προκήρυξης πρόσληψης με 
σύμβαση μίσθωσης έργου εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού για την 
υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Smart solutions for HYdrogenpotential 
AWAReness Enhancing» (Μετάφραση: Ευφυείς λύσεις για την ενίσχυση της 
διάχυσης των δυνατοτήτων του υδρογόνου) και ακρώνυμο «SMART HYAWARE» 
από το Πρόγραμμα INTEREG EUROPE. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, 
προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

5. ‘Εγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή 
Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ/κών Υπηρεσιών). 

6. Τροποποίηση της αρ. 224/13.09.2019 (ΑΔΑ: ΩΤ0ΛΩ9Θ-Ρ6Π) απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών περί ¨αποδοχής των όρων ένταξης της 
πράξης  «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Άμφισσας», με κωδικό ΟΠΣ 5067949, στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «ανταγωνιστικότητα επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία 2014-2020»¨. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος 
Δ.Τ.Υ.). 

7. Έγκριση  του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΤΕΑΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ». 
(Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

8. Έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» και καθορισμός τρόπου 
υλοποίησης. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

9. Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΆΜΦΙΣΣΑΣ». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος 
Δ.Τ.Υ.). 

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ». (Εισηγητής: κ. 
Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 

11. Λήψη απόφασης για την Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
συλλογής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών των Δ.Ε. Άμφισσας, 
Γραβιάς, Δελφών, Καλλιέων, Παρνασσού και των Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δεσφίνας, 
Ιτέας του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

12. Λήψη απόφασης για την Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 
συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων των Δ.Ε. Γραβιάς , Καλλιέων και Παρνασσού , των Δ.Ε. Άμφισσας και 
Δελφών και της Δ.Ε. Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος 
Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩ9Θ-ΙΟΞ



13. Λήψη απόφασης Πρόσκληση ΥΠΕΚΑ για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020. Μέτρο 8: «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και 
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών». Υπομέτρο 8.3: «Πρόληψη ζημιών 
σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και 
καταστροφικών συμβάντων». (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εξαρτημάτων ανταλλακτικών, ελαστικών και 
υπηρεσιών όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δελφών σύμφωνα 
με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, 
Αντιδήμαρχος).  

15. Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης κινητών πραγμάτων του Π∆ 
270/1981 σχετικά με την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και Οχημάτων 
Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

16. Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής ζημιών για την χορήγηση οικονομικής 
ενίσχυσης σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία σεισμών 
(προνοιακό επίδομα). (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

17. Συγκρότηση επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών σε κατοικίες, 
προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες οικονομικές ενισχύσεις για την 
κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, για επισκευές κύριας οικίας ή 
αντικατάσταση οικοσκευής. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος). 

18. Παράταση συμβάσεων μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στη θέση "ΡΕΣΙΝΙΚΟΣ" 
περιφέρειας Κοινότητας Γραβιάς της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών. 
(Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).  

19. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2017, 
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία 
Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος 
Δήμου Δελφών). 

20. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2018, 
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία 
Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος 
Δήμου Δελφών). 

21. Έγκριση Απολογισμού εσόδων-εξόδων και ισολογισμού οικονομικού έτους 2019, 
του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης του Δήμου Δελφών, με την επωνυμία 
Κληροδότημα Χρήστου Χηρόπουλου. (Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος 
Δήμου Δελφών). 

22. «Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ οικ. έτους 2020 - έγκριση πίνακα 
Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2020 και ένταξή του στο 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2020». 
(Εισηγήτρια: κ. Βάσω Περδίκη, υπάλληλος Δήμου Δελφών). 

23. Έγκριση κατανομής πίστωσης της Α’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων και δαπάνη για σχολική τροχονόμο έτους 2020 
συνολικού ποσού 73.040,00 €. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. 
Σύμβουλος). 

24. Συγκρότηση επιτροπής για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης.. 
(Εισηγητής:   κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος). 

25. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση επιτροπής για τη μεταφορά μαθητών 
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος 
Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος). 

26. Επί αιτήματος Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας για παραχώρηση αίθουσας του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας επί αιτήματος Πολιτιστικού Κέντρου Φωκίδας. €. 
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος). 

ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩ9Θ-ΙΟΞ



27. Έγκριση τροποποίησης των με αριθ. 229/02.06.2017 και  443/12.11.2018 
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον χρόνο παραχώρησης χρήσης 
χώρων των: 2ου Δημοτικού Σχολείου Άμφισσας, του 3ου  Δημοτικού Σχολείου 
Ιτέας, του Δημοτικού Σχολείου Γαλαξιδίου, του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας και 
του Δημοτικού Σχολείου Πολυδρόσου του Δήμου Δελφών, για την λειτουργία  
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών - Κ.Δ.Α.Π και Κ.Δ.Α.Π. - ΜΕ.Α., μετά 
το πέρας του σχολικού ωραρίου». (Εισηγήτρια: κ. Χρυσάφω Σεγκούνη, 
Αντιδήμαρχος). 

28. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για χρήση περιπτέρου. (Εισηγήτρια:  κ. 
Χρυσάφω  Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος). 

29. Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης του Σταθμού  Τουριστικής Αστυνομίας 
Δελφών και του Αστυνομικού Τμήματος Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης 
Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

30. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου γραφείων εμβαδού περίπου 
25τ.μ. στον 2ο όροφο του Κυριακοπούλειου κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας 
Ιτέας, επί της οδού Ηλία Τρίγκα 47 στην Ιτέα στο Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Ελέγχων  (ΤΑΑΕ) Ν.Φωκίδας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, 
Αντιδήμαρχος). 

31. Γνωμοδότηση για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες 
οικογένειες της Δ.Κ. Γαλαξιδίου για τις ημέρες του ΠΑΣΧΑ, από το Κεφάλαιο 
Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Νικολάου Μάμα». (Εισηγητής: κ. 
Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

32. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. 
ΜΑΜΑ.   (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

33. Λήψη απόφασης για εξέταση αιτήσεως για χορήγηση έκτακτου οικονομικού 
βοηθήματος από το Κεφάλαιο Αυτ/λούς Διαχ/σης Κληρ/τος  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΑΝ. 
ΜΑΜΑ.   (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  

34. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και στελεχών του Δήμου Δελφών στη Δεύτερη 

Διαπεριφερειακή Συνάντηση (Interregional Workshops Semester 2 – IRWS2) του 

προγράμματος INTEREG EUROPE – “Smart solutions for HYdrogen potential 

AWAReness Enhancing” . (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

35. Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια:  κ. 
Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχος). 

36. Ανάκληση ή μη της υπ’ αριθμό 209/2019 με θέμα ΄΄ Έγκριση μελετών οδοποιίας 
εντός της έκτασης υποχρεωτικής αναδάσωσης που αφορά στην κατασκευή 
αιολικού πάρκου στις θέσεις  «Κουρμούτσι – Καρδάρα και Πυραμίδα- Χελώνα 
του Δήμου Δελφών, ΔΕ Δεσφίνας, συνολικής ισχύος 39,95MW (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.)’’  καθώς και της υπ’ αριθμό 210/2019 με θέμα ́ ΄ Έγκριση μελετών 
οδοποιίας εντός της έκτασης υποχρεωτικής αναδάσωσης που αφορά στην 
κατασκευή αιολικού πάρκου στη θέση  Σκοτωμένοι – Βαθειά Γωνιά του Δήμου 
Δελφών, ΔΕ Δεσφίνας, συνολικής ισχύος 42,3MW (VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ 
ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε.).  Εισηγητής κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

37. Επί αιτήσεως πολιτών με θέμα «Εγκατάσταση προσφύγων και μεταναστών». 
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).   

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω   είκοσι επτά  

(27) υπογραψάντων μελών, η Πρόεδρος κ. Χρυσούλα Πονήρη Σεγδίτσα, κήρυξε την έναρξη 
της συνεδρίασης. 

Ακολούθησαν ερωτήσεις, ενημερώσεις. 
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Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος  ζήτησε να συζητηθεί Ε.Η.Δ., το θέμα «Έγκριση και  
παραλαβή της μελέτης  ΄ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΠΑΛ & 1ου ΣΕΚ 
ΑΜΦΙΣΣΑΣ΄ και καθορισμός τρόπου υλοποίησης»,   διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η 
υλοποίηση του έργου.. 

Το Συμβούλιο ενέκρινε, ομόφωνα,   το κατεπείγον του θέματος  και να συζητηθεί 
πριν την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. (άρθρο 74 παρ. 7 Ν.4555/2018) 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό    33 /2020. 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Το αριθ.  (37) θέμα προτάχτηκε και συζητήθηκε πρώτο στην Η.Δ. και δεύτερο συζητήθηκε το 

αριθ. (28).  

Τα αριθ. (25) – (32) – (33) – (34)  και (36) αποσύρθηκαν. 

 Μετά τις ενημερώσεις απεχώρησε ο κ. Αθαν.Παναγιωτόπουλος. Οι κ.κ. 

Ν.Σταντζούρης, Α.Αγγελόπουλος, Α.Κυριακίδης  απεχώρησαν μετά το 28ο θέμα και ο κ. 

Δρακάκης μετά το 13ο.  

 

Θέμα  35ο  

Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Δελφών. 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    64 /26.02.2020 
  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Αντιδήμαρχος  κ. Χρυσάφω  Σεγκούνη,  είπε τα εξής: 
 

Σχετ.: η  υπ΄ αριθ.1/2020  εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Δ/νση 
Σχεδιασμού, Δημιουργίας Προτύπων και Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, 
Τμήμα Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με θέμα: Οδηγίες για την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4604/2019 « Προώθηση  της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή 
Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση-Λοιπές διατάξεις» 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 
1. Σύμφωνα με το  άρθρο 70 Ν.3852/2010, προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης 

επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο και μεταξύ άλλων η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. 
      
      2. Με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/2019 τ. Α΄)  προστέθηκε σε συνέχεια του 
άρθρου 70 του Ν.3852/2010 νέο άρθρο 70 Α΄ βάσει του οποίου  συστήνεται πλέον σε  κάθε 
Δήμο  Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, καθώς η σύστασή της σε όλους τους Δήμους κρίνεται 
επιβεβλημένη  
      3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  έχει τις εξής αρμοδιότητες η οποία είναι 
συμβουλευτικό, προς το δημοτικό συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες: 
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την 
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην 
εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο, 
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους 
τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής, 
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά 
περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που 
δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και 
δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο, 
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δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της 
βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 
4.  Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 
αποτελείται από τα εξής μέλη: 
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο. 
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου. 
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής 
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου. 
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής 
οργάνωσης. 
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής 
οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων. 
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. 
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή 
ή αποζημίωση. 
5. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, η 
λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής, όπως 
προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο. 
 
Κατά την ψηφοφορία μειοψήφισαν οι ΔΣ Ε.Λεοντίου, Γ.Μακρή και Δ.Σκαρίμπας, με το 
αιτιολογικό ότι: Η θέση μας για τη σύσταση της Επιτροπής Ισότητας υπαγορεύεται από τη 

συνολική αντίληψή μας σχετικά με την πηγή, την έννοια και τη δυνατότητα αντιμετώπισης 
της γυναικείας ανισοτιμίας. Μόνο και μόνον που συζητάμε για το ζήτημα της «ισότητας», 
δηλαδή της τυπικής ισότητας των δύο φύλων, συσκοτίζει την ιδιαίτερη μέριμνα που πρέπει 
να υπάρχει από την κοινωνία απέναντι στη γυναίκα, λαμβάνοντας υπόψη της ιδιαίτερες 
βιολογικές της ανάγκες. Για το λόγο αυτό, στο όνομα της δήθεν «ισότητας» έχουν διαπραχθεί 

τα μεγαλύτερα εγκλήματα εις βάρος των γυναικών: εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
προώθηση ελαστικών μορφών απασχόλησης, κατάργηση προστατευτικών μέτρων για την 
μητρότητα, καθώς θεωρούνται κόστος για την εργοδοσία και το κράτος. 
Η ανισοτιμία των γυναικών είναι φαινόμενο σύμφυτο με το εκμεταλλευτικό σύστημα, όπου 
οι λαϊκές ανάγκες τσακίζονται στις μυλόπετρες της κερδοφορίας και του ανελέητου 
ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων. Έχει συγκεκριμένες οικονομικές και 
κοινωνικές αιτίες και οι συνέπειες της επεκτείνονται στις εργασιακές, κοινωνικές έως τις 
διαπροσωπικές σχέσεις. 
Κύριο ζήτημα για εμάς αποτελούν τα πολλαπλά καθήκοντα που επωμίζονται οι γυναίκες 
στην οικογένεια (ανατροφή παιδιών, νοικοκυριό, φροντίδα ηλικιωμένων), ταυτόχρονα με 
την αυτονόητη ανάγκη της για συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Η κυρίαρχη στρατηγική 
αναγορεύει την εξισορρόπηση της «οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σε καθαρά 
ατομική υπόθεση, στη λογική της «συμφιλίωσης». Το πώς θα ανταπεξέλθει δηλαδή, η 
γυναίκα ή το νέο ζευγάρι στις οικογενειακές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις, 
αντιμετωπίζεται ως ατομική επιλογή – ατομικό ρίσκο και υπό την οπτική αυτή, 

δικαιολογούνται περικοπές σε δικαιώματα και κατακτήσεις και η εμπορευματοποίηση 
υπηρεσιών όπως η υγεία, η προσχολική αγωγή, η φροντίδα των ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα 
η γυναίκα και το νέοι γονείς να αφήνονται στο έλεος της «ατομικής επιλογής» και στη 
συνέχεια, να χύνονται κροκοδείλια δάκρυα για την υπογεννητικότητα. 
Και αυτά, ενώ, σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να ανακουφιστεί η γυναίκα 
από τα βάρη του νοικοκυριού και να συμμετέχει πραγματικά ισότιμα στην οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. 
Συνεπώς, τι θα έρθει να λύσει σε «τοπικό επίπεδο» μια τέτοια επιτροπή, πέραν του να 
ανακυκλώνει όλες αυτές τις αναχρονιστικές αντιλήψεις, να προωθεί την «γυναικεία 
επιχειρηματικότητα» (ως αντιστάθμισμα στο δικαίωμα στην σταθερή εργασία με πλήρη 
δικαιώματα) που αποτελεί ειδικότερη έκφραση της «ατομικής ευθύνης» της γυναίκας να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στην οικογένεια. 
Ασφαλώς, δεν αρνούμαστε ότι ζητήματα όπως η βία κατά των γυναικών πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη αυστηρότητα. Θέλουν να βλέπουμε «το δέντρο και όχι το 
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δάσος», όσο κι αν «στο δάσος υπάρχει το δέντρο». Να θεωρούμε δεδομένη τη βία της 

ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλιστης και απλήρωτης δουλειάς, των πλειστηριασμών, 
την τρομοκρατία της απόλυσης, τη συρρίκνωση και εμπορευματοποίηση όλο και 
περισσότερων παροχών και υπηρεσιών σε ασφάλιση, υγεία, πρόνοια. 
Η βία κατά των γυναικών εκφράζεται με τον πιο στυγερό τρόπο απέναντι στη μητρότητα: με 
την απαίτηση των εργοδοτών από τις εργαζόμενες για γραπτή διαβεβαίωση ότι δε θα 
τεκνοποιήσουν για όσο διάστημα εργάζονται στις επιχειρήσεις τους. Εκφράζεται με τη βία 
απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον πλανήτη είτε με τις επεμβάσεις στείρωσης που 
βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους, ακόμα και τη ζωή τους, είτε με τους περιορισμούς στο 
δικαίωμα των γυναικών απέναντι στην έκτρωση. 

 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έχοντας υπόψη του την 

προαναφερόμενη νομοθεσία και στοιχεία, μετά από διαλογική συζήτηση, 
 
                                               Αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία 
 

Συγκροτεί  τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  Δήμου Δελφών αποτελουμένη από τους: 
1. Χρυσάφω Σεγκούνη, Αντιδήμαρχο Δελφών, ως Πρόεδρο 
2.Σοφία Αναγνωστάκου – Παυλοστάθη, Δημ. Σύμβουλο 
3.Μαρία Πλουμάκη, αν. προϊσταμένη Τμ. Κοινωνικής Προστασίας 
4.Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Λυκείου Άμφισσας 
5.Έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Άμφισσας (Ανδρούτσου 20 – ΑΜΦΙΣΣΑ) 
6.Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξένων (Φίλων) Γυναικών (Ρ.Κοντορήγα 3 – ΑΜΦΙΣΣΑ) 
7. Φανή Φουσέκη και                              
8. Φανή Παλούκη,  δημότισσες Άμφισσας                                     
…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 
Η  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                                   Άμφισσα  28.02.2020 
                                                         Η  Πρόεδρος 
  
                                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΝΗΡΗ  ΣΕΓΔΙΤΣΑ 
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