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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/08.12.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  313/2020

Θέμα 3ο  Η.Δ.: «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» 

Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  έλαβε
χώρα  δια περιφοράς, η 33η  τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την με
αριθμ. πρωτ. 37374/04-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο
Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας  και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης,
με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων, την  08η Δεκεμβρίου
2020,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη   με ώρα έναρξης  12:00 και ώρα λήξης  13:00,   σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄5350/5-12-2020)  «Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και ώρα 6:00,  τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  , 426/ΑΠ 77233/13-11-
2020  και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020   εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία,  σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ
και  της  υπ΄  αριθμ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκυκλίου του  ΥΠΕΣ,  αφού  σε  σύνολο  τριάντα  τριών  (33)  μελών
συμμετείχαν τα  είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:

           ΠΑΡΟΝΤΑ
            ΑΠΟΝΤΑ
                    

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
10. Σταυρέλης Νικόλαος
11. Μουρούτσος Γεώργιος  
12. Μανωλάκης Δημήτριος
13. Λαμπρινός Παναγιώτης 
14. Κονδύλης Μαρίνος
15. Καρασάββας Ιωάννης
16. Κεφάλας Σταύρος
17. Ζώγκος Ανδρέας
18. Πιέτρης Τιμολέων 
19. Καλλίρης Πελοπίδας
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος
21. Πλατής Σπυρίδων 
22. Κορδώσης Χρήστος
23. Τζέκου Παρασκευή
24. Γκερζελής Ιωάννης

1. Πνευματικός Αλέξανδρος
2. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Μπουρσέ Ηλίας
5. Ταγαράς Βασίλειος
6. Στριμενοπούλου Γεωργία -Γραμματέας
7. Δόντης Μιχαήλ
8. Πιέτρης Γεώργιος
9. Σπύρου Παναγιώτης

       

ΑΔΑ: ΨΨΑΞΩΛ7-ΚΦΞ



Τα πρακτικά  τηρήθηκαν από τη  Δελή Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων 
Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν  τηλεφωνική
επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία  για την έναρξη της συνεδρίασης, 

Για το ανωτέρω 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας», έχει αποσταλεί στα μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου η  εισήγηση - πρόταση  του Δημάρχου  η οποία έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την  παρ.1 άρθρο 70Α Ν.3852/10, όπως προστέθηκε  από το  άρθρο 6 του Ν. 4604/2019,   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. 
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  αυτήν  κανενός  είδους  αμοιβή  ή  αποζημίωση.  
 Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2023 (λήξη θητείας δημοτικής περιόδου).
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι:
Α)  την  συγκρότηση  της  Δημοτικής  Επιτροπής  Ισότητας  και  Β)  προτείνω  τα παρακάτω  μέλη που  θα  συμμετέχουν  στην
Επιτροπής Ισότητας:
1. τη Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Εμπορίου,  κα.  Κων/να Κόλλια, 
2. τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Γεωργία Στριμενοπούλου, από την παράταξη «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 
3. την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας κα.

Αναστασία Σπυροπούλου 
4. την εκπρόσωπο του  Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου κα.  Ευαγγελία  Κελαθανασίου 
5. την εκπρόσωπο Συλλόγου Γυναικών Κορίνθου κα. Ακαρέπη Μαρία  
6. τον δημότη κ. Οικονόμου Μιχαήλ 
7. την δημότισσα κα. Ράλλη Αικατερίνη.

Ο κ. Κορδώσης Χρήστος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωσε ότι : «Οι ‘’δια περιφοράς συνεδριάσεις’’ που γίνονται
με πρόσχημα την πανδημία, αποτελούν πράξη απαξίωσης & υποβάθμισης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορονοιού, οι συνεδριάσεις θα μπορούσαν να πραγ-
ματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης κάτι που η παρούσα δημοτική αρχή δεν επιλέγει για δεύτερη φορά».

Μετά  την  καταμέτρηση  των  ψήφων  των  συμμετεχόντων  (24  παρόντες)  που  εστάλησαν  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  και  με
τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η
λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται  στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019),
ψήφισαν  υπέρ  και  οι  24  Δημοτικοί  Σύμβουλοι:  1.  Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  2.  Κουτσογκίλας  Θεμιστοκλής,  3.  Κόλλια
Κωνσταντίνα, 4. Παπαδημητρίου Σωτήρης, 5. Μπίτζιος Δημήτριος, 6. Καρσιώτης Παναγιώτης, 7. Πούρος Γεώργιος, 8.
Κεφάλας Σταύρος, 9. Ζώγκος Ανδρέας, 10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα, 11.Σταυρέλης Νικόλαος, 12. Μουρούτσος
Γεώργιος, 13. Κονδύλης Μαρίνος, 14. Μανωλάκης Δημήτριος, 15. Λαμπρινός Παναγιώτης, 16. Καρασάββας Ιωάννης,
17. Καλλίρης Πελοπίδας, 18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 19. Πλατής Σπυρίδων, 20. Κορδώσης Χρήστος, 21. Πιέτρης
Τιμολέων, 22. Τζέκου Παρασκευή, 23. Γκερζελής Ιωάννης και 24. Κυριαζής Αντώνιος.

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-70%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82/
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Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από τις τοποθετήσεις και την ανωτέρω ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων,  70
του Ν. 3852/2010, 6 του Ν. 4604/2019, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄5350/5-
12-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου και
ώρα  6:00»,  τις  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020,  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  και
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/7-12-2020    εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006,
3852/2010 και 4555/2018 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των καταμετρημένων ψήφων)

Α) Συγκροτεί την  Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Κορινθίων, βάσει του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 ΦΕΚ (50Α΄), η
οποία θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη:

1. την Δημοτική Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Εμπορίου,  κα.  Κων/να Κόλλια, ως Πρόεδρο 
2.  τη Δημοτική Σύμβουλο κα. Γεωργία Στριμενοπούλου, από την παράταξη «ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 
3.  την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
μας κα. Αναστασία Σπυροπούλου 
4.  την εκπρόσωπο του  Τοπικού Εμπορικού Συλλόγου κα.  Ευαγγελία  Κελαθανασίου 
5.  την εκπρόσωπο Συλλόγου Γυναικών Κορίνθου κα. Ακαρέπη Μαρία
6.  τον δημότη κ. Οικονόμου Μιχαήλ 
7.  την δημότισσα κα. Ράλλη Αικατερίνη.

Β)  Τα  μέλη  της  Επιτροπής  δεν  λαμβάνουν  για  τη  συμμετοχή  τους  σε  αυτήν  κανενός  είδους  αμοιβή  ή  αποζημίωση.  
 Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2023 (λήξη θητείας δημοτικής περιόδου).

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33   / 313 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 12 - 2020
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Αντώνιος Κυριαζής
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