
 

 

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2020  TAKTIKHΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ (µέσω τηλεδιάσκεψης) 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
  

                    Αριθ. Απόφασης 119/2020                                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η  

         Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας  

                                                                                        

Στα Καλύβια, σήµερα 3η του µηνός AYΓΟΥΣΤΟΥ, του έτους 2020, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14:00,  

διεξήχθη µέσω τηλεδιάσκεψης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 σε 

αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και της  παρ.1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-

2020 τεύχος Α) Τακτική Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Σαρωνικού, ύστερα από την 

αρ. πρωτ. 11375/30-7-2020 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε 

νόµιµα. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 µελών βρέθηκαν παρόντα τα  18 και 

συγκεκριµένα: 

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΑΠΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)                                          1. ΓΚΕΡΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

2. ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                        2. ΠΑΠΑΣΤΑΜΕΛΟΥ – ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚ. 

3. ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                         3. ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

4. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                             4. ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

5. ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                                   5. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ 

6. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ                                              6. ΛΙΟ∆ΑΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7. ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                         7. ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 

8. ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ                                                                          8. ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ-ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΑΚΡΙΒΗ 

9. ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                      9. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ              

10.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

11.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12.ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

13. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                             

14. ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ  

15. ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

16. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

17. ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

18. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ:  

1.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης (115/2020 απόφαση) 

2.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης (115/2020 απόφαση) 

3.ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ κατά τη συζήτηση του 1
ου

 θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης (115/2020 απόφαση) 

 

AΠΟΧΩΡΗΣΗ:  

1. ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ µετά τη συζήτηση του ΕΗ∆ θέµατος   (116/2020 απόφαση) 

2. ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ µετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης (117/2020 απόφαση)  

3. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ µετά τη συζήτηση του 2
ου

 θέµατος της Ηµ. ∆ιάταξης (117/2020 απόφαση) 

 

 

Κατόπιν προσκλήσεως συµµετείχε και ο ∆ήµαρχος κ. Πέτρος Φιλίππου. 

 

Επίσης στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των  Κοινοτήτων Καλυβίων, Αναβύσσου και Παλαιάς 

Φώκαιας  

 

Η τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης έγινε από τη δηµοτική υπάλληλο κα ∆έδε Ελένη 
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Γίνεται µνεία ότι η αλλαγή στη σειρά συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οφείλεται στη 

συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. Το ∆.Σ. οµόφωνα αποδέχθηκε την αλλαγή. 

 

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανακοινώνοντας το ΤΕΤΑΡΤΟ θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης το οποίο συζητήθηκε ως ΠΕΜΠΤΟ  ανέφερε τα  εξής: 

 

Σύµφωνα µε  τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α΄50) προστέθηκε στις αρµοδιότητες του τοµέα 

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ( Άρθρο 75 παρ. Ιδ περ.35 ν. 3463/2006), η αρµοδιότητα 

σχεδίασης, οργάνωσης, συντονισµού και εφαρµογής προγραµµάτων προώθησης της ισότητας των φύλων, 

σύµφωνα µε τις πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων και το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για 

την Ισότητα των Φύλων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των 

διοικητικών τους ορίων, καθώς και η εφαρµογή του εργαλείου της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα 

των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» εντός των διοικητικών ορίων των δήµων. Ως εκ τούτου, και µε στόχο 

την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές των δήµων που εµπίπτουν στο φάσµα των 

αρµοδιοτήτων τους, θεσµοθετήθηκε η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε δήµο. (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.67/23624/14.04.2020).  

Αρµοδιότητες 

 

Σε κάθε δήµο συνιστάται ∆ηµοτική 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 ∆ικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 

γυναικών, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών. (παρ.1 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε 

από το άρθρο 6 του Ν.4604/19) 

  

Ενδεικτικά, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η δηµοτική επιτροπή ισότητας 

αναλαµβάνει την συνδιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων, ηµερίδων/συνεδρίων, επιµορφωτικών 

προγραµµάτων και σεµιναρίων σε θέµατα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας 

απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, ενίσχυσης της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης 

συνεργασία µε τις γυναίκες καλλιτέχνιδες των δήµων και των περιφερειών σε συνεργασία µε την Α/θµια και 

Β/θµια εκπαίδευση και µε τις µονάδες υγείας για ενηµερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε 

µαθητές και µαθήτριες των δήµων, κλπ. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020) 

  

Όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας λειτουργεί 

ως συνδετικός κρίκος της Γενικής Γραµµατείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων µε την 

αυτοδιοίκηση για την εφαρµογή πολιτικών ισότητας, µε αποκλειστικές αρµοδιότητες απαριθµούµενες 

περιοριστικά. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.67/23624/14.04.2020) 

 

Συγκρότηση 

 

Η ∆ηµοτική 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, που ορίζεται από τον 

∆ήµαρχο 

β. Έναν (1) δηµοτικό/ή σύµβουλο των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου, που ορίζεται µε 

µεταξύ τους ψηφοφορία 
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γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 

Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήµου, που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο. 

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήµου. 

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελµατικού/εµπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που 

υποδεικνύεται από τον επαγγελµατικό/εµπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα. 

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεµινιστικού συλλόγου/φεµινιστικής οργάνωσης ή µη 

κυβερνητικής οργάνωσης µε δράση στα θέµατα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον 

σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα. 

ζ. ∆ύο (2) εµπειρογνώµονες δηµότες µε ισότιµη εκπροσώπηση των φύλων, που ορίζονται από τον 

∆ήµαρχο. (παρ.2 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4604/19) (ΥΠ.ΕΣ. 

εγκ.67/23624/14.04.2020) 

 

Στη συνέχεια ανέφερε ότι ο ∆ήµαρχος πρότεινε την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Ράπτη ∆ήµητρα τακτικό µέλος 

(Πρόεδρο) µε αναπληρώτρια τη ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Γκίνη Μαρία. Επίσης όρισε τον  υπάλληλο του 

∆ήµου κ. Χατζηδήµου Απόστολο και του ∆ηµότες κα. Καρελιώτη Σταµατίνα και Μπέλεση Εµµανουήλ. 

Ενηµέρωσε επίσης ότι η Ένωση Συλλόγων Γονέων του δήµου όρισε ως µέλος την κα Αγγελική Τσώνη. 

Ο νέος Σύλλογος Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Καλυβίων Θορικού Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού 

όρισε την κα Κώνστα Βασιλική και ο Πνευµατικός Όµιλος Γυναικών Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού την κα 

Καγιάννη Μαρία. 

 

Στη συνέχεια κάλεσε τις λοιπές παρατάξεις να προτείνουν ένα µέλος . Από τις λοιπές παρατάξεις προτάθηκε 

ο κ. Κόλλιας Μιχαήλ. 

 

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κα Γαλανοπούλου 

Σουλτάνα η οποία δήλωσε ότι θα καταψηφίσει διότι η θέση της παράταξης είναι κατά αυτών των επιτροπών 

καθώς θεωρεί ότι το θέµα της ισότητας δεν είναι φυλετικό είναι βαθιά ταξικό, ως µαγνητοφωνηµένα 

κείµενα 

 

Τέλος η κα πρόεδρος  κάλεσε το ∆.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 

του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα άρθρα 5 και 6 του Ν.4604/19 την  εγκ.67/23624/14.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ., τις 

προτάσεις των συλλόγων όπως επίσης και την Πρόεδρο αυτού, όπως ειδικότερα αναφέρεται στα 

µαγνητοφωνηµένα κείµενα. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Συγκροτεί ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας η οποία αποτελείται από τους εξής: 

1. Ράπτη ∆ήµητρα  ως Πρόεδρο,  µε αναπληρώτρια την κα Γκίνη Μαρία (παράταξη ∆ηµάρχου) 

2. Κόλλιας Μιχαήλ ∆ηµοτικός Σύµβουλος  των λοιπών παρατάξεων του δηµοτικού συµβουλίου,  

 3. Χατζηδήµου Απόστολος υπάλληλο του ∆ήµου 

4. Τσώνη Αγγελική εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήµου. 

5. Κώνστα Bασιλική εκπρόσωπος του Νέου Συλλόγου Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Καλυβίων  

   Θορικού Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού. 

6. Καγιάννη Μαρία εκπρόσωπος του Πνευµατικού Οµίλου Γυναικών Λαγονησίου ∆ήµου Σαρωνικού 

7. Καρελιώτη Σταµατίνα δηµότης  

8. Μπέλεσης Εµµανουήλ δηµότης 

 

 

Μειοψηφούσας της ∆ηµοτικής Συµβούλου κας Γαλανοπούλου Σουλτάνας 

Η απόφαση πήρε αριθµό 119/2020. 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

 

            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                                                                  ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 
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                                                                                                                                    ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ                                                      

        ΡΑΠΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ                                                                             ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                                         

ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΓΚΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 

ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΑΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ                                               

ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ 
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