
  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 21/2020  Τακτικής Συνεδρίασης (μέσω Τηλεδιάσκεψης) του  

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. 

 

Αριθμός Αποφάσεως : 126/ 2020 

 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων. 

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την   (20η) του 

μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ , 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση (μέσω Τηλεδιάσκεψης)το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 10041/16.11.2020  έγγραφη Πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη Ελευθερίου, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα,  

με τις σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 

των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθμ.πρωτ 18318/13-3-2020 

(ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και  και  της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : 

Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών . 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) 

Μελών ευρέθησαν παρόντα  Δέκα εννιά  (19) Μέλη, ήτοι :  

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ        
 
1.Κατσαούνης Ελευθέριος (Πρόεδρος)                                1.Σαμαλέκος Φίλιππος 

2.Γερόλυμος Σωτήριος                                                          2.Γαζέτας Παναγιώτης 
3.Γκόλιας Παναγιώτης                                                           3.Κακούρης Ηλίας 
4.Λαϊνάς Κων/νος                                                                 4.Καρφής Θωμάς 
5.Μακρής Σωτήριος                                                               5.Λιβάνης Θεόδωρος 
6.Μάντζαρης Ελευθέριος                                                       6.Ρετούλης Θωμάς 
7.Μπαμπούρης Κων/νος                                                        7.Ζορμπάς Ιωάννης(Δικ) 

8.Ντίνος Απόστολος                                                               8.Παπαναστάσης Στυλιανός 
9.Παληογιάννης Παναγιώτης 
10.Πολύζος Βασίλειος 
11.Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
12.Τζαχρήστας Παναγιώτης 

13.Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
14.Στάϊκος Παναγιώτης 
15.Ζώγας Νικόλαος 
16.Κολοβός Χρήστος 
17.Κομπλίτσης Δημήτριος 
18.Ζαφείρης Ιωάννης 

………………………………………………………………………………………………………………… 

19.Γεωργούλας Κων/νος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων) 
 
 

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης  . 

 

Επίσης παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  

Πρακτικών την υποστήριξη της τηλεδιάσκεψης. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έδωσε  τον λόγο στον Δήμαρχο Ξηρομέρου 

Τριανταφυλλάκη Ιωάννη   , ο οποίος εισηγούμενος το 6ο  Θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε 

τα εξής :  

Κ Πρόεδρε, 
 
Παρακαλούμε όπως θέσετε προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Ξηρομέρου  τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του 

Δήμου Ξηρομέρου , κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019. Ειδικότερα: Με τον ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 

50 Α ́), θεσπίστηκε για πρώτη φορά ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων με αντικείμενο την 

προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων την πρόληψη και καταπολέμηση της 

έμφυλης  βίας.  Με τον νόμο αυτό καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι εθνικοί μηχανισμοί 

και φορείς για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός 

περιλαμβάνει τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.), τις Υπηρεσιακές 

Μονάδες των Υπουργείων για την ισότητα των φύλων και τον Συνήγορο του Πολίτη 

(Τομέας Ίσης Μεταχείρισης).  Σε περιφερειακό επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός 

περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, 

τα οποία συστήνονται σε κάθε Περιφέρεια, τον Τομέα Ισότητας της Ένωσης Περιφερειών 

Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), καθώς και το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε. Σε τοπικό 

επίπεδο, ο εθνικός μηχανισμός περιλαμβάνει τις Υπηρεσιακές Μονάδες άσκησης 

Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων των Δήμων, τις Δημοτικές 

Επιτροπές Ισότητας, οι οποίες συστήνονται σε κάθε Δήμο, την Επιτροπή Ισότητας της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθώς και το  Γραφείο Ισότητας της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας.  Είναι γνωστό ότι, εντός του θεσμικού πλαισίου του 

Καλλικράτη (άρθρο 70 ν. 3852/2010), στο οποίο  προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης 

Επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του Εσωτερικού  Κανονισμού Λειτουργίας 

του και με σκοπό την επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητάς του, υπήρχε η  δυνατότητα 

σύστασης, μεταξύ άλλων, και Δημοτικής Επιτροπή Ισότητας, πράγμα που κάποιοι Δήμοι 

είχαν  πράξει. Με το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 

του ν. 3852/2010, νέο  άρθρο 70Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο 

«Δημοτική Επιτροπή Ισότητας», καθώς η  σύστασή της σε όλους του Δήμους κρίνεται 

επιβεβλημένη.  Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 ορίζει: « Στον 

ν.3852/2010, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:  Άρθρο 70Α  Δημοτική Επιτροπή 

Ισότητας 

 

1. Σε κάθε δήμο συνιστάται Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, 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 ,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. 

2. 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  
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   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. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος 

επιλογής των μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση 

της Επιτροπής.»  

 

Επιπροσθέτως, με την υπ’ αριθμ. 1/2020 εγκύκλιο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ., μεταξύ άλλων και 

προς τους Δήμους, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του 

ν.4604/2019 σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι η 

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας : 

 

αποτελεί τον σύνδεσμο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. με τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών 

ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων 

των Δήμων.  

μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά 

προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, 

γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των 

στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις 

ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των 

τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α ́/θμια και Β ́/θμια εκπαίδευση και 

με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές 

και μαθήτριες των ήμων κ.λπ. 

ότι με το άρθρο 5 του ν. 4604/2019, προστέθηκε νέα αρμοδιότητα στον Τομέα 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού, η οποία αφορά στην 

προώθηση της ισότητας των φύλων.  

Συγκεκριμένα, στην παρ. Ι του αρθ. 75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ν.3463/06) 

προστέθηκε υποπερ. 35, η οποία έχει ως εξής: «Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο 

συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, 

σύμφωνα με τις πολιτικές της Γ.Γ.Ι.Φ. και το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της 

ισότητας των φύλων εντός των διοικητικών τους ορίων, καθώς και την εφαρμογή του 

εργαλείου της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες”, 

με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που διατυπώνονται σε αυτή για την προώθηση της 

αρχής της ισότητας των φύλων». Είναι γνωστό ότι η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα 

των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εκπονήθηκε από το Συμβούλιο των Δήμων και των 

Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω 

του 5ου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα των Φύλων.  

Κάθε Περιφέρεια και Δήμος που υπογράφει τη Χάρτα αναλαμβάνει δημόσια δέσμευση 

για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων και για την υλοποίηση των 

δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα. 

 Η προώθηση  της αρχής της Ισότητας των Φύλων επιτυγχάνεται με την ένταξη της 

διάστασης του φύλου (gendermainstreaming) στη χάραξη, εφαρμογή και αξιολόγηση 

των πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, ώστε άνδρες και γυναίκες να επωφελούνται ισότιμα 

από όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις, κατά τρόπο πρακτικό και ουσιαστικό.  

Προς την κατεύθυνση υλοποίησης των δεσμεύσεων που διατυπώνονται στη Χάρτα, κάθε 

Δήμος που την υπογράφει, αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την 

ένταξη της ισότητας των φύλων, στο οποίο καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι ενέργειες 
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και τα μέσα για το σκοπό αυτό. Επίσης αναλαμβάνει να αναπτύσσει σχέσεις με όλα τα 

αρμόδια όργανα και φορείς στην επικράτειά του, για την προώθηση της ουσιαστικής 

ισότητας στην πράξη. 8 Καθίσταται σαφές ότι οι Δήμοι, ως βαθμίδες διακυβέρνησης που 

βρίσκονται σε αμεσότερη επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και που, στα πλαίσια του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, συγκεντρώνουν πλέον όλες τις αρμοδιότητες στους τομείς 

φροντίδας, πρόληψης και καταπολέμησης της βίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της 

πρόνοιας, αποτελούν το πλέον κατάλληλο πεδίο για την επίτευξη της ουσιαστικής και 

πραγματικής ισότητας των φύλων σε τοπικό επίπεδο. Επομένως, στο πλαίσιο της 

διοίκησης των τοπικών υποθέσεών τους και της χάραξης της πολιτικής τους, οι Ο.Τ.Α. α ́ 

βαθμού οφείλουν να προωθούν την ισότητα των φύλων και να φροντίζουν για την 

εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 

Κοινωνίες», καταρτίζοντας, κατόπιν 

διαβούλευσης, Σχέδια Δράσης και μεριμνώντας για την υλοποίησή τους, με τη λήψη 

μέτρων και δράσεων ,που, με πρακτικούς τρόπους θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην 

καθημερινή ζωή των πολιτών. 

Επομένως, λόγω των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τις ως άνω διατάξεις του ν. 

4604/2019 αλλά και από όσα ορίζονται στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των 

Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»,  καθίσταται αναγκαία η λήψη απόφασης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και τον ορισμό 

των μελών της.  

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1.Το άρθρο 6 του ν. 4604/2019 με το οποίο προστέθηκε, σε συνέχεια του άρθρου 70 

του ν.3852/2010, νέο άρθρο 70Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο 

«Δημοτική Επιτροπή Ισότητας».  

 

2.Την υπ’ αριθμ. 1/2020 εγκύκλιο της Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. , με την οποία μεταξύ άλλων και 

προς τους Δήμους, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του 

ν.4604/2019. 

 3.Τις διατάξεις της «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές 

Κοινωνίες». 

4.Την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4623/2019 (Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των 

διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων τους) 

η οποία προβλέπεται ότι :«Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και 

λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών 

προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά 

συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους 

αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 

ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, 

αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή 

υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ 

τουςψηφοφορία.» 

5.Την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν.4647/2019 σύμφωνα με την οποία «οι διατάξεις των 

δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α ́ 134) 

ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 

164Α του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), καθώς και γιατη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των 

Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών 

προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων .     

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 

 Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

 

Τη λήψη απόφασης για τη σύσταση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» 

κατ’ εφαρμογή του  άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 

6 του ν. 4604/2019 και τον ορισμό των μελών  αυτής ως εξής: 
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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.  

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου . 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά, προτείνοντας την 

αποδοχή της ανωτέρω εισήγησης της υπηρεσίας καθώς και τον ορισμό μελών που θα 

μετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.  

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τη σύσταση της «Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων» κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 

4604/2019 και τον ορισμό των μελών αυτής ως εξής: 

 

α. Την Δημοτική Σύμβουλο κα. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα του Γερασίμου ως Πρόεδρο . 

 

β. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κο. Κακούρη Ηλία του Φωτίου  (από την παράταξη της  

    μειοψηφίας). 

 

γ. Την υπάλληλο της Δ/νσης Κοιν. Μέριμνας του Δήμου κα. Πανταζή Πανωραία του  

    Νικολάου. 

 

δ. Την εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου κα. Παπαστάμου Αιμιλία  

    του Σταματίου. 

 

ε. Τον εκπρόσωπο του εμπορικού συλλόγου κ.Παπαϊωάννου Χρήστο του Ευαγγέλου . 

 

στ. Την εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου συλλόγου ‘Σύλλογος Γυναικών Αστακού’ κα  

    Λιάλιου Γεωργία του Νικολάου . 

 

ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων: α) τον κ.  

   Ζαγκότα Βασίλειο του Ιωάννη   και β) Πατσιά Βάϊα του Νικολάου . 

 

Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους 

αμοιβή ή  αποζημίωση. 
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               Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 126/2020 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

                                             

                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                      ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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