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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                                   
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 5-26/5/2021 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 

περιλαµβάνει την αριθµ.5/52/2021 απόφασή του. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 
   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ               
 Αθανάσιος Ζεκεντές         Μάϊτα Γιαννοπούλου          
 
 
                                                
                                                                              
                                                                          
                                                                                                      
                                                                                          
                                                                                
                                                                                                                          
                                                                                      
                                                                                
                                                                                                     
                                                               
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                                                                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                           
                                                             
 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Νικόλαος Ανεστάκος 1.  Χρήστος Καλλής           
2. Μαρία Τζανακάκη 2.   Αναστάσιος  Θεοχάρης   
3. Μιχάλης Παπανικολάου 3.   Γεώργιος  Γουρνάς 
4. Παναγιώτης  Καπουκίνης 4.  Βασίλειος ∆. Κυριαζής 
5. Έλενα Κυριάκου 5.  Μαρία ∆ουµάνη   
6. Ιωάννης Μπονόβας 6.   Χρίστος Λυγδής 
7. Παγώνα ∆άρα  
8. Αντώνης Καραµίντζιος  
9. Κων/νος  Μπακανδρίτσος  
10. Κων/νος  Σούλιας               

11. Κων/νος  Ντέλιος    
12. Νικόλαος  Σωτήρχου   
13. Ανδρέας  Λουκάς  

14. Βασιλική Σίµου-Παλαιολόγου    

15. Νικόλαος Λιόλιος  

16. Βασίλειος Καρατράντος  

17. Ιωάννης  Κούρος  

18. Γιαννούλα  Πάσσα  

19. ∆ηµήτριος  Τσοχαντάρης            
20. Θωµάς  Καρατράντος    
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Ο ∆ήµαρχος Λοκρών Κος. Α. Λ. Ζεκεντές  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 

       Παρόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 

      Απόντες Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1. Α. Μαζιώτης, , 2.. ανέλης, 3.Α. Σανιδάς, 4. Χ. Βαποράκης, 

5. Ι. Ζούλης, 6.Ι. Λιάρτης, 7. Ι. Τσαβούρογλου, 8. Α. Κατσούλης,9.Α. Λάµπρου, 10. . Κυριαζής, 11. 

Γ. Ρουµπής, 12. Σ. Σαρηγιάννης, 13.Κ. Μάρκου, 14. Χ. Κυπραίος,     

 Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 26 Μαΐου 2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 µ.µ. 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ.12697-21/5/2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο σύµφωνα µε τη παρ.3 άρθρο 64 

Ν.3852/2010, και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών ( 21 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από την κ. 

Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, και σε εφαρµογή των νέων προληπτικών µέτρων για την προστασία της 

δηµόσιας υγείας, για λόγους πρόληψης και προστασίας της δηµόσιας υγείας, σύµφωνα και µε την 18318/13-

3-2020 διευκρινιστική του υπ΄αριθ. 55 ΦΕΚ Της 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, δια 

περιφοράς,  στην οποία παρόν ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των 

πρακτικών της συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 4ο: Έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας  ∆ήµου 

Λοκρών. 

 
Η Κα Πρόεδρος ερχόµενη στο Θέµα της ηµερησίας διάταξης περί Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών, έδωσε το λόγο στην Πρόεδρο  Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας  Δήμου Λοκρών Κα  

Μαρία Τζανακάκη η οποία ανέφερε τα εξής: 

Με βάση την 9/113/2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτήθηκε η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας στο 
∆ήµο Λοκρών. 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4604/2019 (Α ́50) προστέθηκε στις αρµοδιότητες του τοµέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης, 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. Ωςεκ 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. 
Επιπρόσθετα, µε τις διατάξεις του άρθρου 70Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε µε τις διατάξεις του 
άρθρου 6 του ν.4604/20192(Α ́50), προβλέφθηκε η σύσταση σε κάθε δήµο ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας, ως 
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συµβουλευτικό όργανο προς το δηµοτικό συµβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική 
έκθεση τουν.4604/2019, 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. Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας έχει 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. 

Βασικοί στόχοι του νέου Κανονισμού είναι η προσαρμογή των προβλέψεων του στο νέο νομικό πλαίσιο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και ως συµβουλευτικό όργανο προς το δηµοτικό συµβούλιο, και παράλληλα, όπως προκύπτει 
από την αιτιολογική έκθεση τουν.4604/2019, 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. 
Η ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας µε την 1/2/2021 απόφαση της εισηγήθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή και η οποία µε 
την 17/185/2021απόφαση της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τον Κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Ισότητας Λοκρών (∆ΕΠΙΣ), όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι της παρούσας.                                       
 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, την εισήγηση, την αριθ. 1/2/2021 απόφαση της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Ισότητας , την αριθ. 17/185/2021 απόφαση της Ο.Ε., τον Κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Ισότητας Λοκρών (∆ΕΠΙΣ), µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: τις διατάξεις 
του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, 

Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας 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), 
  

ΕΨΗΦΙΣΑΝ: 21 
ΝΑΙ 20 
ΟΧΙ 0 
ΛΕΥΚΟ 0 
ΑΠΕΙΧΑΝ 1 
ΠΑΡΩΝ 0 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α) Εγκρίνει τον Κανονισµό λειτουργίας της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας Λοκρών (∆ΕΠΙΣ), σύµφωνα µε την 
1/2/2021 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας και της 17/185/2021απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσας. 
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Β) Εξουσιοδοτεί το Κο ∆ήµαρχο για τις όποιες ενέργειες. 
 
Ο ∆.Σ. Κος Θ.  Καρατράντος απείχε της ψηφοφορίας. 
 
 

                          Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 5/52/2021 
 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
          Α. Ζεκεντές                       Μ. Γιαννοπούλου                 Μ. Παπανικολάου, Μ. Τζανακάκη, Ν. Ανεστάκος,                                           
                                                                                                       Ι.Μπονόβας ,Ε. Κυριάκου, Π. Καπουκίνης,   
                                                                                                       Α. Καραµίντζιος , Π. ∆άρα, Ν. Σωτήρχου, Ν. Λιόλιος , 
                                                                                                      Β. Καρατράντος , Ι.  Κούρος, Γ.  Πάσσα, ∆. Τσοχαντάρης, 
                                                                                                      Κ. Σούλιας, Α. Λουκάς, Κ. Ντέλιος, Β. Σίµου-Παλαιόλογου, 
                                                                                                      Κ. Μπακανδρίτσος, Θ.  Καρατράντος .          
                                                                                                        

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 

Άρθρο 1 

Συγκρότηση - Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Λοκρών 

1. Στο Δήμο Λοκρών συνιστάται και λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό, προς το δημοτικό 
συμβούλιο, όργανο, σύμφωνα με τα άρθρα 75 παρ. Ι του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), του άρθρου 6 του ν. 4604/2019 
(Α 5́0) και του άρθρου 70Α του ν. 3852/2010.  

2. Η θητεία της Επιτροπής ισότητας ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.  
3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από τα 

εξής μέλη, τα οποία ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο:  
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 

4. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται ο/η πρόεδρος.  
5. Τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για λόγο σχετικό με τη 

λειτουργία της Επιτροπής και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και με αιτιολογημένη εισήγηση του/της προέδρου της Επιτροπής.  

6. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
γίνεται αποδεκτή από αυτό. Με την ίδια απόφαση ορίζεται νέο μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος.  

7. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.  
8. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

οργάνωση της Επιτροπής.  
 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητες 

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει 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.  
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Άρθρο 3 

Σύγκληση της Επιτροπής ισότητας 

1. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος. 
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου της:  

α) υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και 

προγράμματα δράσης του δήμου, του επιχειρησιακού προγράμματος και του τεχνικού προγράμματος του 

δήμου,  

β) όποτε υπάρχουν θέματα προς συζήτηση.  

γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, 

όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της Επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και 

εισηγούνται τα θέματα,  

δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής.  

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις 
(3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

4. Στις κατεπείγουσες περιπτώσεις η πρόσκληση μπορεί να γνωστοποιηθεί ή να επιδοθεί την ημέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, 
ενώ πριν από τη συζήτηση η Επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.  

5. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι δυνατό να καλούνται να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και οι εξής: 
ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που 
εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και κατά περίπτωση, εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών και 
περιφερειακών αρχών, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων.  

6. Ένα θέμα μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι (6) μήνες τουλάχιστον από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα αυτό τέθηκε προς συζήτηση.  

 

Άρθρο 4 

Τόπος συνεδρίασης 

1. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Δημαρχείο) 

2. Είναι όμως δυνατό η Επιτροπή Ισότητας να αποφασίσει, με εισήγηση του Προέδρου και με πλειοψηφία του 
συνόλου των μελών της, τη διεξαγωγή ορισμένων συνεδριάσεών της σε διαφορετικές περιοχές του δήμου ή σε 
άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση, δημοτικό κατάστημα εντός των ορίων του Δήμου Λοκρών.  

 

Άρθρο 5 

Απαρτία – Υποχρεώσεις μελών – Λειτουργία - Λήψη αποφάσεων 

1. Η Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν 
κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη συνεδρίαση. Η έλλειψη ή η 
μη έγκαιρη κλήση θεραπεύονται μόνον με την προσέλευση και τη συμμετοχή στη συνεδρίαση του μη κληθέντος.  

2. Η Επιτροπή Ισότητας έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.  
3. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Επιτροπή δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση 

και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για θέματα που έχουν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη 
που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται 
ειδική αναφορά των ανωτέρω.  

4. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες 
που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους, από τρεις (3) συνεχείς 
συνεδριάσεις ενημερώνεται το δημοτικό συμβούλιο και η αρμόδια υπηρεσία του δήμου που συντάσσει και το 
σχετικό εισηγητικό σημείωμα προς το δημοτικό συμβούλιο.  
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5. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις οποίες και 
διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει, επίσης, την 
ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων.  

6. Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους στην 
διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος καλεί τον εκτρεπόμενο να ανακαλέσει και, σε 
περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.  

7. Η λειτουργία της Επιτροπής Ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε παριστάμενους, ιδίως εάν πρόκειται για εκπροσώπους 
φορέων και δημότες που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. Οι ενδιαφερόμενοι 
ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ισότητας και 
του Δήμου.  

8. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται να 
δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πρόεδρος μπορεί, κατόπιν 

συστάσεως, να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή παρακωλύει την συνεδρίαση ή ακόμη και να διατάξει 
την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.  

9. Στην διάθεση της Επιτροπής τίθενται σύντομες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκμηρίωσης. Οι σύντομες 
εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν μέλη της Επιτροπής που ορίζονται από τον/την Πρόεδρό της ή μέλη του 
διαβιβάζοντος οργάνου, αναφέρονται στο σκεπτικό του εισαγομένου ζητήματος, στη διαδικασία ισότητας που 
ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν.  

10. Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται 

υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προταθεισών 
τροποποιήσεων ή προσθηκών.  

11. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά. Γνωμοδοτήσεις ή 
άλλες αποφάσεις της Επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι 
άκυρες.  

12. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα 
πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη τους, 
παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Επιτροπής. Επ’ αυτού καλείται να 
αποφανθεί η ίδια η Επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις.  

 

Άρθρο 6 

Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων 

1. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά.  
2. Στα πρακτικά καταχωρούνται συνοπτικά οι συζητήσεις και οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν, σε 

περίπτωση φανερής ψηφοφορίας, καθώς και τα ονόματα αυτών.  
3. Αν πρόκειται για έκφραση γνώμης από την Επιτροπή, στα πρακτικά καταχωρούνται όλες οι επί μέρους γνώμες 

των μελών που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.  
4. Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για το σκοπό αυτό ως 

«πρακτικογράφος» και ο οποίος παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση 
πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ.).  

5. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, 
υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της Επιτροπής 
και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που αρνείται να υπογράψει, 
καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της 
απόφασης.  

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τη φροντίδα του προέδρου της Επιτροπής μπορούν να αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Δήμου.  

7. Είναι, επίσης, δυνατόν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής 
μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της 
Ισότητας.  
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Άρθρο 7 

Υποστήριξη Επιτροπής Ισότητας 

1. Ο Δήμος και στο πλαίσιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρέχει διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη του έργου της Επιτροπής και της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες: 
προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και 
δημοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων Επιτροπής, προετοιμασία προπαρασκευαστικών 
συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κ.λπ.  

2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον σκοπό και τα θέματα και για 
τις εργασίες της Επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν 
γραπτές αναφορές και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, τα προωθεί στον πρόεδρό της 
και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ημερών.  

3. Η δημοτική αρχή δύναται να παραχωρήσει στην Επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε κτίριο της έδρας.  
 

Άρθρο 8 

Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού - Δημοσίευση 

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Στα θέματα, που 
δεν ρυθμίζονται από αυτόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, οι αντίστοιχοι κανόνες 
του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.  

2. Τροποποίηση του παρόντος κανονισμού γίνεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών της και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών. 

 


