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Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  07-09-2020 
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Αριθμός Απόφασης: 135/2020       
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Ως προς τα μέλη της Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης» 

 

Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, συνεδρίασε δια περιφοράς το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την 15938/03-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Κουσενίδη Αλέξανδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 
184, παρ. 1 του ν. 4635/2019 καθώς και τις αρ. 18318/13-03-2020 και 40/20930/31-03-2020 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) μελών ήταν παρόντες και οι τριάντα τρείς (33) και απόντες ουδείς. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1  

2 Κεσόγλου Παύλος 2  

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  

5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5  

6 Γρούγιος Ηλίας 6  

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Κουσίδης Γεώργιος 11  

12 Καζαντζίδης Γεώργιος 12  

13 Αβραμίδης Μωυσής 13  

14 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 14  

15 Καρράς Ευστράτιος 15  

16 Σιδηρόπουλος Σάββας 16  

17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  

18 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 18  

19 Γυμνόπουλος Κοσμάς 19  

20 Σεμερτζίδου Αγγελική 20  

21 Αποστολίδου Μαρία 21  

22 Παπαδήμας Αναστάσιος 22  

23 Φουκίδης Απόστολος 23  

24 Κυριλλίδης Γεώργιος 24  

25 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 25  

26 Γκαλέτσης Αθανάσιος 26  
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                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 



ΑΔΑ: ΩΙ4ΥΩΨΕ-Π66 

 

 

27 Μύθυμη Ελένη 27  

28 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 28  

29 Ράπτου Όλγα   29  

30 Νοτάκης Ιωάννης   30  

31 Τσομπανοπούλου Μελίσα   31  

32 Σμήλιος Ηλίας   32  

33 Καρασαρλίδου Σοφία   33  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αμπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης  και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το άρθρο 95,παράγραφος 5 
του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
 

Σύμφωνα με το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 
4604/2019 και ισχύει από 26/3/2019, καθώς και σύμφωνα με την εγκύκλιο 67/2020 (αρ. πρωτ. 23624/14-4-
2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «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. 
 
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.  
 
Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) ορίζεται ότι «3. 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 για τη συμμετοχή 
αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως 
νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων…». Σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 177, παράγραφος 3 του 
ν. 4635/2019 (Α΄167): «1. 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 
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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 τους ψηφοφορία. 
 
Επισημαίνεται ότι, τα μέλη της Επιτροπής για τη συμμετοχή τους σε αυτή δεν λαμβάνουν κανενός είδους 
αμοιβή ή αποζημίωση, ενώ η διάρκεια της θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών κατ’ αναλογία 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.  
Ειδικότερα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας 
ο οποίος αποσκοπεί στην ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής και ο οποίος ψηφίστηκε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1) Το άρθ. 70α παρ. 1 του Νόμου 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 4604/2019 και ισχύει 
από 26/3/2019, 
2) Την εγκύκλιο 67/2020 (αρ. πρωτ. 23624/14-4-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών, 
3) Την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204), 
4) Την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134), 
5) Τα άρθρα 70, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α' 87), 
6) Το άρθρο 177, παράγραφος 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167),  
7) Τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
8) Την ανωτέρω εισήγηση.   
 

Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα: 
Α) Ο ορισμός ως μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, των 
κάτωθι: 
 
α. Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο. 
…………………………………………… 
β. Πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους από την πλειοψηφία που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 
γ. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ 
τους ψηφοφορία. 
…………………………………………… 
 
δ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και 
Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο.  
…………………………………………… 
 
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.  
…………………………………………… 
 
στ. Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που 
υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα.  
…………………………………………… 
 
ζ. 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.  
…………………………………………… 
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η. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από τον Δήμαρχο. 
…………………………………………… 
 
θ. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
…………………………………………… 
 
ι. Έναν (1) εκπρόσωπο του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης που υποδεικνύεται από τη 
Δημοτική Κοινότητα. 
…………………………………………… 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις,  

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                           Με ψήφους 23 Υπέρ – 6 Λευκά- 4 Κατά 

Α) Ορίζει ως μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την περίοδο 
μέχρι 31-12-2023 τους κάτωθι: 
 
1)Αρπατζάνη-Τσομπάνογλου Μαρία, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος 
2)Αποστολίδου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος 
3)Σεμερτζίδου Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος 
4)Σιδηρόπουλος Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος 
5)Κεσόγλου Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος 
6)Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος 
7)Ρουσσέτη Μαγδαληνή, Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας 
8) Μάρκογλου Νεκταρία, εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου. 
9) Στόγιου Φανή, εκπρόσωπος τοπικού εμπορικού συλλόγου του δήμου. 
10)Γκαγκαρίδου Ελένη, Καθηγήτρια-Φιλόλογος,Δημότης 
11)Παυλακούδης Δημήτριος, Καθηγητής-Φιλόλογος,Δημότης 
12)Κόπτη Ελένη, Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων 
13)Παληκαρίδου Αναστασία, Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης 
14)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Δημοτική Σύμβουλος «Πολίτες σε δράση για την Ανατροπή» 
15)Μάγγα Γιαννούλα, εκπρόσωπος του Τοπικού Γυναικείου Συλλόγου ΡΟΜ. 

 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, Γκαλέτσης Αθανάσιος, 
Μύθυμη Ελένη, Ράπτου Όλγα και Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία ψήφισαν λευκό. 
-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νοτάκης Ιωάννης, Τσομπανοπούλου Μελίσα, Σμήλιος Ηλίας και Καρασαρλίδου 
Σοφία μειοψήφησαν. 
 
 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 135/2020. 
 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
Ο Πρόεδρος       
                                                                                                            Τα Μέλη 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αμπελόκηποι  08 - 09 – 2020 
 
      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                                   Ο Πρόεδρος 

 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


