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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  41/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 18.00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2574/24.2.2020 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 11 Πέτκου Αναστάσιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Δελής Αθανάσιος 13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Θωμάς Ευάγγελος 14 Ταμβίσκου Ευτυχία 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 15 Τζιάκος Δημήτριος 



 2 

7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 16 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κίτσου Ελένη 17 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Μουστάκας Γεώργιος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Θεοδώρου Έλλη 7 Μούκας Σωτήριος 

3 Καραμάνη Δήμητρα 8 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Καραπατσούδη Ελένη 9 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Μούκας Σωτήριος,  

Πασχάλης Αλέξανδρος, Καραμάνη Δήμητρα και Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη 

συζήτηση του ιδίου θέματος. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ευτυχία Ταμβίσκου και Αναστασία Ιατρίδου – 

Βλαδίκα αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Κοινότητας  Έδεσσας για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 2591/24.2.2020 εισήγηση της 

Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,   

η οποία έχει ως εξής: 

 «Σχετ.: η με αρ.1/2020 (Α.Π. Δ1/83/30-1-2020) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων 

  Εντός του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (αρ.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 Επιτροπής Ισότητας, πράγμα 

που κάποιοι Δήμοι είχαν πράξει. 

  Με το άρθρο 6 του Ν.4604/2019 προστέθηκε, σε συνέχεια του αρ.70 του Ν.3852/2010, νέο 

άρθρο 70 Α, βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική Επιτροπή 

Ισότητας» (Δ.Ε.Ι.), καθώς η σύστασή της σε όλους τους Δήμους κρίνεται επιβεβλημένη. 

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Δ.Ε.Ι. είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο όργανο και έχει τις αρμοδιότητες: 

-σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, 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 

-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 

-συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες, κατά 

περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και 

δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο 

-συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 

και Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, 

καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών. 

Ενδεικτικά η Δ.Ε.Ι. μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/ 

συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/ πρόληψης της 

βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσως 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 
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επίπεδο δήμου ή/ και Περιφέρειας, με την Α’βάθμια και Β’βάθμια εκπαίδευση και με τις 

Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και 

μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.  

Η Δ.Ε.Ι. συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από: 

-έναν/ μία (1) αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο, 

-έναν/ μία (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 

-έναν/ μία (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών 

Ισότητας των Φύλων του Δήμου, 

-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου, 

-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής 

οργάνωσης, 

-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής 

οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων, 

-δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων. 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των 

μελών, η λειτουργία και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την οργάνωση της Επιτροπής. 

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

αμοιβή ή αποζημίωση. 

Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε τη λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Δ.Ε.Ι., 

υποδεικνύοντας τα μέλη που θα την αποτελούν». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος, 

προκειμένου να ανακοινωθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή 

στην επιτροπή και να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο μέλη από τους ενδιαφερόμενους.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Την αναβολή συζήτησης του θέματος, προκειμένου να ανακοινωθεί 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην επιτροπή και να ορίσει 

το Δημοτικό Συμβούλιο μέλη από τους ενδιαφερόμενους.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  41/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  6.3.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,  

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας 

Γενιάς  Αικ. Αθανασίου 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  Α. Δήμτση 

- Προϊστάμενο Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Χ. Μπάκο 

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, και Αλληλεγγύης, Ποιότητας Ζωής  

και Εύρυθμης λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων Κ. Λαμπρόπουλο 

 


