
 1 

 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΓΖΜΟ ΓΟΡΣΤΝΗΑ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 13/2020 

 

ηε Γεκεηζάλα ζήκεξα Παξαζθεπή 04 Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 17:00 ζπλήιζε κε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55Α/11.03.2020), ηνπ κε 

αξ.πξση. 18318/13.03.2020 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ κε αξ.πξση. 

163/33282/29.05.2020 θαη 426/77233/13.11.2020 Δγθπθιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Γνξηπλίαο, θαηφπηλ ηεο κε αξ.πξση 9.964/30.11.2020 

εγγξάθνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. Ζ πξφζθιεζε γλσζηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ αξ.74 N.4555/2018.  

ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ ν θνο ΔΤΣΑΘΗΟ ΥΑΡ. ΚΟΤΛΖ, ΓΖΜΑΡΥΟ 

ΓΟΡΣΤΝΗΑ. 

ΠΑΡΟΝΣΔ 

1. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΖ Πξόεδξνο 

2. ΠΤΡΠΤΡΖ ΚΑΛΛΗΜΑΥΟ ηνπ ΠΑΝΟΤ Αληηπξόεδξνο 

3. ΓΖΜΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Αληηδήκαξρνο 

4. ΚΑΓΗΟΤΛΖ ΔΤΣΑΘΗΟ ηνπ ΑΠΟΣΟΛΟΤ Αληηδήκαξρνο 

5. ΚΑΕΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

6. ΚΑΣΖ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

7. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΖΛΗΑ Αληηδήκαξρνο 

8. ΜΠΑΡΟΤΣΑ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Αληηδήκαξρνο 

9. ΜΠΔΣΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ ηνπ ΒΑΗΛΔΗΟΤ 

10. ΜΠΟΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

11. ΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  

12. ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ηνπ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ  

13. ΡΔΠΠΑ ΖΛΗΑ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αληηδήκαξρνο 

14. ΣΑΘΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

15. ΤΡΗΟΠΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ ηνπ ΗΩΑΝΝΖ Αληηδήκαξρνο 

16. ΣΡΤΦΩΝΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ηνπ ΠΤΡΟΤ  

17. ΥΡΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ Αληηδήκαξρνο 

18. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΤΡΗΓΩΝΟ 

19. ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΑΘΑΝΑΗΟΤ 

20. ΚΑΝΔΛΛΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

21. ΜΔΓΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

22. ΣΡΗΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

23. ΣΗΟΓΚΑ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

24. ΣΗΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

25. ΛΤΣΡΑ ΜΗΛΣΗΑΓΖ ηνπ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

26. ΠΑΠΑΖΛΗΟΤ ΓΔΩΡΓΗΟ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 

27. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

28. ΦΡΑΓΚΟ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ 

29. ΕΟΤΝΖ ΠΔΣΡΟ ηνπ ΑΓΓΔΛΖ 

30. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΖ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΡ. 215/2020 

ΘΔΜΑ: «πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο θαη 

έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζκνύ». 
 
. 
. 

». 
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ΑΠΟΝΣΔ  

(αλ θαη εθιήζεζαλ λόκηκα) 

1. ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΜΗΛΣΗΑΓΖ Γξακκαηέαο 

2. ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ηνπ ΥΡΖΣΟΤ 

3. ΜΟΤΡΟΤΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε 

απαξηία, αθνχ ζε ζύλνιν ηξηάληα ηξηώλ (33) κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ δήισζαλ 

παξνπζία ζηελ ζπλεδξίαζε ηα ηξηάληα  (30) κέιε. 

Παξνπζία δήισζαλ νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ: θαλέλαο 

Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο πλεδξίαζεο αλέιαβε ν Γεκνηηθφο Τπάιιεινο θνο 

Γεψξγηνο Νηθ. Σζίηνπξαο. 

 

ΔΚΣΟ (6
ν
)  ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ: 

 

«πγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζόηεηαο θαη έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζκνύ». 

_______________________________________________________________________ 

      Ο Γήκαξρνο εηζεγνχκελνο ην έθην ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

«Με ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4604/2019 (ΦΔΚ 50/2019 η. Α )́ πξνζηέζεθε ζε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ 

70 ηνπ Ν .3852/2010 λέν άξζξν 70Α ́ βάζεη ηνπ νπνίνπ ζπζηήλεηαη πιένλ ζε θάζε Γήκν 

Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, θαζψο ε ζχζηαζή ηεο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θξίλεηαη 

επηβεβιεκέλε. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: α) ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο 

ησλ θχισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ δήκνπ, εηζεγείηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ 

δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, β) δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη 

εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ δήκνπ, ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, 

πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, γ) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ 

Φχισλ, ηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ δήκνπ θαη κε δνκέο θαη 

ζπιινγηθφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο πξνψζεζεο ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, δ) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δνκέο ηνπ 

Γηθηχνπ ηεο ΓΓΗΦ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, θαζψο 

θαη κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.  

Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: α. Έλαλ (1) Αληηδήκαξρν ή εληεηαικέλν ή δεκνηηθφ/ή 

ζχκβνπιν σο Πξφεδξν. β. Έλαλ (1) δεκνηηθφ/ή ζχκβνπιν ησλ ινηπψλ παξαηάμεσλ ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. γ. Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ηεο Τπεξεζηαθήο 

Μνλάδαο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ δήκνπ. δ. Έλαλ (1) 

εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ δήκνπ. ε. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ 

επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ή ζπλεηαηξηζηηθήο νξγάλσζεο. ζη. Έλαλ (1) εθπξφζσπν 

ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ/θεκηληζηηθήο νξγάλσζεο ή κε θπβεξλεηηθήο 

νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. δ. Γχν (2) εκπεηξνγλψκνλεο 

δεκφηεο κε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ. Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ ιακβάλνπλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή θαλελφο είδνπο ακνηβή ή απνδεκίσζε.5. Με απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ κειψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο θαη 

θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Δπηηξνπήο, φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή 

εγθχθιην. 

Γηα ηελ ζχλζεζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο πξνηείλνληαη νη θαησηέξσ: 

1.Μπέηζα Παλαγηώηα ηνπ Βαζηιείνπ, Δληεηαικέλε Γεκνηηθή χκβνπινο, σο Πξφεδξνο 

2.ηξίθνο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, εθπξφζσπνο ινηπψλ 

παξαηάμεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

3.Σνπηληδή Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκνηηθφο Τπάιιεινο 

4.Σζίηνπξα Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Γεκεηζάλαο 

5.αξαθηληώηε Βηθησξία ηνπ Θσκά, εθπξφζσπνο Σνπηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ/Δκπνξηθνχ 

πιιφγνπ Σξηθνιψλσλ 
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6. Κνηδακπάζε Θενδώξα ηνπ Πεξηθιή, εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ 

7. Καπξάινπ Γεσξγία ηνπ Γεσξγίνπ θαη Γθνπζηάθεο Ησάλλεο ηνπ Μηραήι , δεκφηεο κε 

ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχιισλ». 

 

 Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο αθξηβψο θαηαγξάθεθε ζηα ερνγξαθεκέλα 

πξαθηηθά, θαηά ηελ νπνία νη Γεκνηηθνί χκβνπινη έθαλαλ εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ. 

  Ο Πξφεδξνο θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

 

       Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε ςήθνπο ηξηάληα (30) ππέξ ηεο πξόηαζεο θαη αθνχ έιαβε 

ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ: 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α. Δγθξίλεη ηε ζπγθξόηεζε Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο Γήκνπ Γνξηπλίαο. 

Β. Οξίδεη ηα κέιε ηεο αλσηέξσ Δπηηξνπήο σο αθνινχζσο: 

1.Μπέηζα Παλαγηώηα ηνπ Βαζηιείνπ, Δληεηαικέλε Γεκνηηθή χκβνπινο, σο Πξφεδξνο 

2.ηξίθνο Γεκήηξηνο ηνπ Παλαγηώηε, Γεκνηηθφο χκβνπινο, εθπξφζσπνο ινηπψλ 

παξαηάμεσλ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

3.Σνπηληδή Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, Γεκνηηθφο Τπάιιεινο 

4.Σζίηνπξα Μαξία ηνπ Γεσξγίνπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ Γεκεηζάλαο 

5.αξαθηληώηε Βηθησξία ηνπ Θσκά, εθπξφζσπνο Σνπηθνχ Δπαγγεικαηηθνχ/Δκπνξηθνχ 

πιιφγνπ Σξηθνιψλσλ 

6. Κνηδακπάζε Θενδώξα ηνπ Πεξηθιή, εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ 

7. Καπξάινπ Γεσξγία ηνπ Γεσξγίνπ θαη Γθνπζηάθεο Ησάλλεο ηνπ Μηραήι , δεκφηεο κε 

ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχιισλ  

Γ. Δγθξίλεη ην επηζπλαπηφκελν ρέδην Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο  ηεο  Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο 

Ηζφηεηαο Γήκνπ Γνξηπλίαο: 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟY  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ – ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Με ην άξζξν 70A, πνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 2019 πξνζηέζεθε ζην λ.3852/2010 κε ην άξζξν 6 

ηνπ λ.4604/2019 (Φ.Δ.Κ. Α’ 50/26.3.2019)θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ’αξ. 67 κε αξ. πξση. 

23624/14.4.2020, εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, πξνβιέπεηαη ε ζύζηαζε ζε θάζε 

Γήκν «Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο». 

Σν λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηηο Γεκνηηθέο Δπηηξνπέο Ηζφηεηαο, πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ηξφπν ζπγθξφηεζήο ηνπο θαη νξηνζεηεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα αζθνχλ. 

 Δηδηθφηεξα, ν λνκνζέηεο φξηζε πσο «ζε θάζε Γήκν» ζπληζηάηαη «Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Ηζφηεηαο», ε νπνία είλαη ζπκβνπιεπηηθφ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φξγαλν. 

πγθξνηείηαη κε Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 

α. Έλαλ (1) Αληηδήκαξρν ή εληεηαικέλν ή δεκνηηθφ/  ζχκβνπιν σο Πξφεδξν. 

β. Έλαλ (1) δεκνηηθφ/ή ζχκβνπιν ησλ ινηπψλ Παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

γ. Έλαλ (1) ππάιιειν ηεο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο ή ηεο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ ηνπ Γήκνπ. 

δ. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο πιιφγσλ Γνλέσλ ηνπ Γήκνπ. 

ε. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ επαγγεικαηηθνχ/εκπνξηθνχ ζπιιφγνπ ή ζπλεηαηξηζηηθήο 

νξγάλσζεο. 

ζη. Έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπηθνχ γπλαηθείνπ/θεκηληζηηθνχ ζπιιφγνπ/θεκηληζηηθήο 

νξγάλσζεο ή κε θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο κε δξάζε ζηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. 

δ. Γχν (2) εκπεηξνγλψκνλεο δεκφηεο κε ηζφηηκε εθπξνζψπεζε ησλ θχισλ. » 
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Ζ Δπηηξνπή, βάζεη ηνπ λφκνπ, έρεη ηηο εμήο αξκνδηόηεηεο: 

 

1) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηηο πνιηηηθέο ηνπ Γήκνπ, εηζεγείηαη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ 

εθπφλεζε ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

2) δηαηππψλεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηε ιήςε ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, 

3) ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ (ΠΔΠΗ), ηηο αξκφδηεο, 

θαηά πεξίπησζε, ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη κε δνκέο θαη ζπιινγηθφηεηεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο πξνψζεζεο ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη 

δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, 

4) ζπλεξγάδεηαη κε ηηο δνκέο «ηνπ Γηθηχνπ ηεο ΓΓΟΠΗΦ» γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ, ήηνη κε ηα πκβνπιεπηηθά Κέληξα, ηνπο 

Ξελψλεο Φηινμελίαο θαη ηελ παλειιαδηθή ηειεθσληθή γξακκή SOS15900, θαζψο θαη κε 

θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Σν αξ.70A ηνπ λ.3852/2010 ξεηά αλαθέξεη πσο ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ ιακβάλνπλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή θαλελόο είδνπο ακνηβή ή απνδεκίσζε. 

Δπηπιένλ, νξίδεη φηη κε Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαζνξίδνληαη ν ηξόπνο 

επηινγήο ησλ κειψλ, ε ιεηηνπξγία ηεο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 

Να ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λφκνπ πνπ πξφζζεζε ην αξ. 70Α 

ζην λ. 3852/2010, θξίζεθε «επηβεβιεκέλε ε ζαθήο ζεζκνζέηεζε απηψλ ησλ Δπηηξνπψλ», 

θαζψο πξνεγνπκέλσο, δπλάκεη ηνπ αξ.70 ηνπ Καιιηθξάηε  «θαη δίρσο λα κλεκνλεχεηαη απηφ 

ξεηά» ζην λφκν, κπνξνχζε λα ζπγθξνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ, ζην πιαίζην ηνπ αξ.70 πνπ πξνέβιεπε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ λα ζπληζηά Δπηηξνπέο. 

Με ην αξ. 5 ηνπ ίδηνπ πξναλαθεξζέληνο λ. 4604/2019 έρεη πξνζηεζεί λέα αξκνδηόηεηα 

ζηνπο Γήκνπο, ε νπνία αθνξά ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ.  πγθεθξηκέλα, ζηελ 

παξ.Η ηνπ αξ.75 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ (λ.3463/2006) πξνζηέζεθε ππνπεξ.35 σο 

εμήο:«35. Ζ ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

πξνψζεζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΓΓΗΦ θαη ην Δζληθφ 

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ θαη πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

εξγαιείνπ ηεο “Δπξσπατθήο Υάξηαο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζηηο Σνπηθέο Κνηλσλίεο”, κε 

ηελ πινπνίεζε ησλ δεζκεχζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε απηή γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αξρήο ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ.»  

 

Άξζξν 1. 

πγθξόηεζε - ύλζεζε ηεο ΓΔΠΗ 

 

1. Με ηελ παξνχζα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γνξηπλίαο θαζνξίζηεθε ε 

δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο επηινγήο ησλ κειψλ ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο Γήκνπ 

Γνξηπλίαο. 

2. Με ηελ ππ’ αξηζ. παξνχζα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζπγθξνηήζεθε Γεκνηηθή 

Δπηηξνπή Ηζφηεηαο, σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ 

ηνπ Γήκνπ κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο θαη 

αλαδπφκελεο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. 

3. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζφηεηαο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,5 έηε θαη’ 

αλαινγία ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/2010). 

4. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ επηηξνπή είλαη εζεινληηθή θαη άκηζζε. 

 

Άξζξν 2. 
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Έξγν – Αξκνδηόηεηεο 

 

Ζ  ΓΔΠΗ απνηειεί ζπκβνπιεπηηθφ πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην φξγαλν θαη έρεη ηηο εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

• ηε δηαζθάιηζε θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ έκθπισλ 

ζηεξενηχπσλ κέζα απφ δξάζεηο επηθνηλσλίαο -επαηζζεηνπνίεζεο,  

• ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, 

• ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία  γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ 

Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν,  

• ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Αξκφδηα ππεξεζία θαη ηελ ζπκκεηνρή εζεινληηθψλ νκάδσλ, 

• ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο θαη πξνψζεζεο ιχζεσλ ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απφ θξίζεηο πνπ γίλνληαη ζε βάξνο ηνπ ελφο 

θχινπ, 

• ηελ επηδίσμε κφληκεο θαη ζηελήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΓΓΟΠΗΦ, ηελ ΠΔΠΗ, ηηο 

αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ θαη κε δνκέο θαη 

ζπιινγηθφηεηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πεδίν ηεο πξνψζεζεο ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ 

θχισλ θαη δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Ζ ΓΔΠΗ δχλαηαη λα ζπγθξνηεί Οκάδεο Δξγαζίαο θαηά ηελ εθπφλεζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ηε ζπκκεηνρή 

επηζηεκφλσλ, εθπξνζψπσλ θνξέσλ θαη δεκνηψλ. 

 

Άξζξν 3. 

ύγθιεζε ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζόηεηαο 

 

1. Σσλ εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο πξνεδξεχεη ν/ε πξφεδξνο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

2. Ζ  δεκνηηθή  επηηξνπή  ηζφηεηαο  ζπλεδξηάδεη  δεκφζηα,  κεηά  απφ  πξφζθιεζε  ηνπ/ηεο 

πξνέδξνπ ηεο: 

α) ηέζζεξηο θνξέο ην ρξφλν ( κία θνξά ην ηξίκελν ), ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ζχληαμε ησλ 

πξνζρεδίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, θαζψο θαη πξηλ απφ 

ηελ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ( π.ρ. ενξηαζκφο ηεο εκέξαο 

ηεο γπλαίθαο ζηηο 8 Μαξηίνπ, Γηεζλήο εκέξα γηα ηελ εμάιεηςε ηεο βίαο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

ζηηο 25 Ννεκβξίνπ θηι  ) κε ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ,   

β) φπνηε ην δεηήζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο κε 

γξαπηή αίηεζε, φπνπ αλαθέξνληαη ηα πξνο ζπδήηεζε ζέκαηα θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο, πνπ 

ππέβαιιαλ ηελ αίηεζε θαη εηζεγνχληαη ηα ζέκαηα, 

γ) φπνηε ππάξρνπλ θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο δηθαηνινγνχλ ηελ άκεζε ζχγθιεζε 

ηεο επηηξνπήο. 

3. Ζ πξφζθιεζε θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο (ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά) κε 

έληππν, ειεθηξνληθφ ή θάζε άιιν πξφζθνξν κέζν, πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε. Πεξηιακβάλεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, ηνλ ηφπν, ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ζπλνδεχεηαη απφ εηζεγήζεηο επί ησλ ππφ ζπδήηεζε ζεκάησλ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ζ πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ. 

4. ηηο θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο ε πξφζθιεζε κπνξεί λα γλσζηνπνηεζεί ή λα επηδνζεί ηελ 

εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο θαη λααλαθέξεη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 

θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε, ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ 

ησλ ζεκάησλ. 

5. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη αλσηέξαο βίαο, πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζην ρξφλν πνπ έρεη νξηζζεί κε ηελ πξφζθιεζε, ηφηε ν Πξφεδξνο γλσζηνπνηεί 

ζηα κέιε εγγξάθσο ή κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν, έγθαηξα ηελ αλαβνιή ηεο 
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ζπλεδξίαζεο, αλαθέξνληαο θαη ηνπο ιφγνπο ηεο αλαβνιήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 

ζπλεδξίαζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηα ίδηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, άκεζα, 

κεηά ηελ άξζε ησλ ιφγσλ αλαβνιήο ηεο, ζε ρξφλν πνπ πξνζδηνξίδεη ν Πξφεδξνο, ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεην λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ησλ πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηε γλσζηνπνίεζή 

ηεο. 

6. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο ηαθηηθνχ κέινπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπλεδξίαζε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη έγθαηξα ηνλ/ηελ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο. πξνθεηκέλνπ λα πξνζθιεζεί θαη λα ζπκκεηάζρεη ην αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

7. Έλα ζέκα κπνξεί λα επαλεηζαρζεί ζηελ επηηξνπή πξνο ζπδήηεζε αθνχ παξέιζνπλ έμη (6) 

κήλεο ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ην ζέκα 

απηφ ηέζεθε ζε δηαβνχιεπζε. 

 

 

Άξζξν 4. 

Σόπνο ζπλεδξίαζεο – Απαξηία - Γηθαηώκαηα θαη ππνρξεώζεηο κειώλ – Γεκνζηόηεηα 

 

1. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζφηεηαο είλαη δεκφζηεο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γνξηπλίαο. 

2. Δίλαη φκσο δπλαηφ ε δεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο λα απνθαζίζεη, κε εηζήγεζε ηνπ/ηεο 

πξνέδξνπ ηεο θαη πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο, ηε δηεμαγσγή θάπνησλ 

ζπλεδξηάζεψλ ηεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ δήκνπ ή ζε άιιν, θαηάιιειν γηα ηελ 

εθάζηνηε πεξίζηαζε, νίθεκα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ. 

3. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο ζπλεδξηάδεη λφκηκα εθφζνλ έρεη απαξηία. Πξνυπφζεζε ηεο 

απαξηίαο είλαη λα έρνπλ θιεζεί λφκηκα, έγθαηξα θαη θαλνληθά φια ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ γηα 

λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε.  

4. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή ηζφηεηαο έρεη απαξηία φηαλ ηα παξφληα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα 

απφληα κέιε ηεο. 

5. ε πεξίπησζε έιιεηςεο απαξηίαο, ε ζπλεδξίαζε επαλαιακβάλεηαη ηελ ακέζσο επφκελε 

εξγάζηκε εκέξα, ηελ ίδηα ψξα, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε λέαο πξφζθιεζεο, νπφηε 

ζεσξείηαη ζε θάζε πεξίπησζε φηη πθίζηαηαη απαξηία. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηηξνπή 

ιακβάλεη απνθάζεηο κφλν γηα ηα ζέκαηα πνπ είραλ εγγξαθεί ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε. 

6.  Σα κέιε πνπ ήηαλ παξφληα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο 

δηαπηζηψζεθε απαξηία, θαη αλ αθφκα απνρσξήζνπλ ζηε ζπλέρεηα, ζεσξνχληαη παξφληα κέρξη 

ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, σο πξνο ηελ χπαξμε απαξηίαο. Ζ απαξηία απηή ζεσξείηαη φηη 

ζπληξέρεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

7. Αθνχ δηαπηζησζεί απαξηία, ν/ε Πξφεδξνο ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζφηεηαο θεξχζζεη ηελ 

έλαξμε θαη ηελ ιήμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, ηηο νπνίεο θαη δηεπζχλεη, θξνληίδνληαο λα ιακβάλεη 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο. Έρεη επίζεο ηελ επζχλε ηήξεζεο ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ. Αλ ν/ε Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη, αλαπιεξψλεηαη 

λνκίκσο απφ ηνλ/ηελ Αληηπξφεδξν. Ζ αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ/ηεο πξνέδξνπ λα 

ζπγθαιέζεη γηα δχν (2) ζπλερφκελεο θνξέο ηελ επηηξνπή ηζφηεηαο απνηειεί ζνβαξή 

παξάιεηςε θαζήθνληνο.  

8. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ ηεο επηηξνπήο 

ηζφηεηαο θαη λα κεηέρνπλ ηφζν ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο, φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνεγνχληαη απηήο. ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίαο ηαθηηθνχ κέινπο  απφ  ηξεηο  (3)  

ζπλεδξηάζεηο  ηεο  επηηξνπήο  ηζφηεηαο  ελεκεξψλεηαη ην ∆εκνηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν 

κεξηκλά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4604/2019.  

9. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη κε εππξέπεηα θαη ζεβαζκφ πξνο ηνπο 

άιινπο ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν/ε πξφεδξνο θαιεί ηνλ 

εθηξεπφκελν λα αλαθαιέζεη θαη, ζε πεξίπησζε άξλεζήο ηνπ, ηνπ αθαηξεί ηνλ ιφγν. 

10. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζφηεηαο έρεη δεκφζην ραξαθηήξα, αλάινγν κε 

εθείλν ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο/ε πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο κπνξεί λα δίλεη ηνλ ιφγν ζε 

παξηζηάκελνπο, ηδίσο εάλ πξφθεηηαη γηα εθπξνζψπνπο θνξέσλ θαη δεκφηεο πνπ έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηζφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη ελεκεξψλνληαη κε δηθή 
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ηνπο θξνληίδα απφ ηελ αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηζφηεηαο θαη ηνπ 

δήκνπ. 

11. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηξνπήο, νη παξεπξηζθφκελνη ζην αθξναηήξην 

δελ επηηξέπεηαη λα δπζρεξαίλνπλ ή λα παξαθσιχνπλ ηηο εξγαζίεο ηεο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, 

ν/ε πξφεδξνο κπνξεί θαηφπηλ ζπζηάζεσο λα απνβάιιεη νπνηνλδήπνηε δηαηαξάζζεη ή 

παξαθσιχεη ηελ ζπλεδξίαζε ή αθφκε θαη λα δηαηάμεη ηελ εθθέλσζε ηεο αίζνπζαο απφ ην 

αθξναηήξην ή ηελ δηαθνπή ηεο ζπλεδξίαζεο. 

12. Σέινο, παξέρνληαη δηεπθνιχλζεηο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο. 

 

Άξζξν 5. 

Γηαδηθαζία ιεηηνπξγίαο –Λήςε απνθάζεσλ 

 

1. ηελ δηάζεζε ηεο επηηξνπήο ηίζεληαη ζχληνκεο εηζεγήζεηο θαη άιια πιηθά ηεθκεξίσζεο. Οη 

ζχληνκεο εηζεγήζεηο, ηηο νπνίεο θάλνπλ κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ/ηελ 

πξφεδξφ ηεο ή κέιε ηνπ δηαβηβάδνληνο νξγάλνπ, αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ εηζαγφκελνπ 

δεηήκαηνο, ζηε δηαδηθαζία ηζφηεηαο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ 

εθθξάζηεθαλ. 

2. Ζ επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, 

ηα νπνία ηάζζνληαη ππέξ κίαο ή άιιεο δηακνξθσζείζαο εηζήγεζεο ζπλνιηθά θαη 

ηνπνζεηνχληαη ππέξ ή θαηά ησλ πξνηαζεηζψλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξνζζεθψλ. 

3. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ δήηεκα δηαδηθαζίαο, εάλ πηζηεχνπλ 

φηη ππάξρεη δήηεκα πιεξφηεηαο ή αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επηηξνπή ή εάλ, θαηά ηε γλψκε ηνπο, παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ /ηελ 

Πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπήο. Δπ’ απηνχ θαιείηαη λα απνθαλζεί ε ίδηα ε επηηξνπή, 

ακειιεηί θαη ρσξίο εθηεηακέλεο αγνξεχζεηο. 

4. Οη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ιακβάλνληαη κε θαλεξή ςεθνθνξία γηα θάζε ζέκα μερσξηζηά, 

θαηά ηελ νπνία θαινχληαη ηα κέιε ηεο νλνκαζηηθά θαη ηάζζνληαη ππέξ ή θαηά. 

Γλσκνδνηήζεηο ή άιιεο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο, πνπ ιακβάλνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία 

φπνπ δελ ην επηηάζζεη ν λφκνο, είλαη άθπξεο. 

5.Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ. ε 

πεξίπησζε ηζνςεθίαο, επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ/ηεο Πξνέδξνπ. 

6. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζέζνπλ δήηεκα δηαδηθαζίαο, εάλ πηζηεχνπλ 

φηη ππάξρεη δήηεκα πιεξφηεηαο ή αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επηηξνπή ή εάλ, θαηά ηελ γλψκε ηνπο, παξαβηάδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ/ηελ 

πξφεδξν ή άιιν κέινο ηεο επηηξνπήο. Δπ’ απηνχ θαιείηαη λα απνθαλζεί ε ίδηα ε επηηξνπή, 

ακειιεηί θαη ρσξίο εθηεηακέλεο αγνξεχζεηο. 

  

Άξζξν 6. 

Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ – Γεκνζηόηεηα απνθάζεσλ 

 

1. ηε  ζπλεδξίαζε  ηεο  δεκνηηθήο  επηηξνπήο  ηζφηεηαο,  φπσο  θαη  ζηελ  πεξίπησζε 

καηαίσζήο ηεο, ηεξνχληαη πξαθηηθά. ηα πξαθηηθά θαηαρσξνχληαη νη ζπδεηήζεηο, νη γλψκεο 

πνπ δηαηππψλνληαη, νη ςεθνθνξίεο, νη απνθάζεηο θαη νη κεηνςεθνχζεο ζέζεηο γηα θάζε ζέκα. 

2. Σα πξαθηηθά ηεξνχληαη ζπλνπηηθά κε ηε βνήζεηα ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, πνπ νξίδεηαη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ. ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζπλνπηηθά πξαθηηθά δηαβάδνληαη θαη, 

θαηφπηλ ηπρφλ δηνξζψζεσλ, ππνγξάθνληαη απφ φια ηα κέιε πνπ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε. Ζ 

άξλεζε ππνγξαθήο απφ κέινο ηεο επηηξνπήο θαη ε αηηία απηήο αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ην αξλεζέλ λα ππνγξάςεη κέινο, θαηαζέζεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο ηεο 

άξλεζήο ηνπ. Ζ κε ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηεο απφθαζεο. Σα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ δχλαηαη λα θαηαρσξνχληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ/ηεο πξνέδξνπ 

ηεο επηηξνπήο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηζφηεηαο ηνπ δήκνπ. 

3. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ νη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο λα θαηαγξάθνληαη κε ηελ βνήζεηα 

ζπζθεπήο καγλεηνθψλεζεο ή βηληενζθφπεζεο θαη θαηφπηλ λα αλαξηψληαη σο ςεθηαθά 
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αξρεία ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηζφηεηαο. 

 

Άξζξν 7. 

Τπνζηήξημε δεκνηηθήο επηηξνπήο ηζόηεηαο 

 

1. Ζ αξκφδηα δεκνηηθή ππεξεζία ελεκεξψλεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο γηα ηνλ ζθνπφ 

θαη ηα ζέκαηα ηεο ηζφηεηαο θαη γηα ηηο εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο, είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

ηζφηεηαο είηε πξνθνξηθά. ε πεξίπησζε πνπ πνιίηεο θαηαζέηνπλ γξαπηέο αλαθνξέο θαη 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο, ηα πξνσζεί ζηνλ πξφεδξφ ηεο θαη 

θξνληίδεη ψζηε νη  απαληήζεηο λα δίλνληαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ. 

2. Ζ δεκνηηθή αξρή δχλαηαη λα παξαρσξήζεη ζηελ επηηξνπή γξαθείν ή άιινπο ρψξνπο ζε 

θηίξην ηνπ δήκνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο. 

 

Άξζξν 8. 

Ηζρύο – Σξνπνπνίεζε θαλνληζκνύ 

 

1. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αξρίδεη απφ ηελ ςήθηζή ηνπ απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην 

2. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ γίλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αξηζκό 215/2020 

 

 

Μεηά ηελ πεξάησζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο νινθιεξψζεθε  ε 

ζπλεδξίαζε ψξα 02:30 π.κ..  

 

 

Ο Πξφεδξνο Γ..             Ο Αληηπξφεδξνο Γ..   Ο Γξακκαηέαο Γ.. 

 

 

Σα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

 

 

 

ΑΠΟΣΟΛΟ ΠΑΝ. ΑΠΟΣΟΛΟΠΟΤΛΟ 
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