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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 21/09.12.2020 τακτικής συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 
 

Αριθμός Απόφασης 100/2020 
 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο Βριλησσίων» 
 
Στα Βριλήσσια σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ 14684/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς 
συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της παρ.1, του 
άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-
2020] και των υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγγράφων του 
ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Β΄4899), όπως ισχύει, καθώς και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ. 
20764/7-11-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης και πριν από την έναρξη της συνεδρίασης 
διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου συμμετείχαν: 
 
Παρόντες 
 
1         ΑΡΣΕΝΗ –ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
2 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική   Σύμβουλος 
3 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
4         ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
5 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 
6 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
7 ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 Δημοτικός Σύμβουλος 
8 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                Δημοτική  Σύμβουλος 
9 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική  Σύμβουλος 
10 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
12 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 
13 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική  Σύμβουλος 
14 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
15      ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ(ΤΟΝΙΑ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
16 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
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17 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
18 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
19 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
20 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
21 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 
22 ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 
23 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
24 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
25  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
26 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
27 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
28 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
29 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
30 ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
 
 
Απόντες 
 

1. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ       Δημοτική  Σύμβουλος 
2. ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 

 
 
 
Προσελεύσεις:  
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαλακού Χριστίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
 
 
Αποχωρήσεις:  
 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μητσοτάκη Αντωνία (Τόνια)  αποχώρησε πριν την ψήφιση 
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος  αποχώρησε πριν την ψήφιση 
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
 
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Δήμητρα Πλάλα, υπάλληλος του Δήμου 
Βριλησσίων, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών, η 
οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 2977/τΒ/19-7-
2019). 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Λύτρας Απόστολος, αφού 
διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας  
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. πρωτ. 13991/2020  εισήγηση της 
Δ/νσης Διοικητικών & Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

 

Σχετικές Διατάξεις 
 

1. Το άρθρο 70 Α του Ν. 3852/2010 όπως  αυτό συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 6, του ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019) 

2. Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 5, του ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019) 

3. Η παρ. 3, του άρθρου 45, του Ν. 4647/19, (ΦΕΚ-204 /τΑ/16-12-19) 
4. Η παρ. 1, του άρθρου 6, του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ134/τΑ/9-8-19) 
5. Το άρθρο 26, του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019) 
6. Η παρ.1 β' ,του άρθρου 6, του ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/τΑ/12-9-2000) 
7. Οι διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τΑ/9-3-1999) 
8. Η εγκύκλιος 67/23627/14.04.2020 του ΥΠ.ΕΣ. 

 
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019) 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 
Δράσης 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.  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 26, του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019)  δόθηκε 
στους Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και στα νομικά πρόσωπα με 
αντικείμενο θέματα ισότητας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών, η 
δυνατότητα σύστασης οργανικής μονάδας, με τον τίτλο «Ξενώνας Φιλοξενίας 
Κακοποιημένων Γυναικών», με αρμοδιότητα την παροχή ασφαλούς διαμονής σε 
γυναίκες-θύματα έμφυλης βίας, σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και 
στα τέκνα τους μέχρι την ηλικία που προβλέπεται στον κανονισμό εσωτερικής 
λειτουργίας των Ξενώνων. Ο Ξενώνας υπάγεται στη διεύθυνση που ασκεί 
αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας ή κοινωνικής υπηρεσίας, όταν έχει συσταθεί 
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών. 
 
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 
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας σε κάθε δήμο.  
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 70Α του Ν.3852/10 όπως  αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 6, του ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/τΑ/26-3-2019) προβλέπονται τα εξής:  
 
Αρμοδιότητες Επιτροπής 
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1. 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. 
 
Παράλληλα όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4604/2019, η 
ανωτέρω επιτροπή 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. 
 
Συγκρότηση Επιτροπής 
 
2. 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 αυτή κανενός είδους 
αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των μελών, 
η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής 
 
 
 Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19, ΦΕΚ-204 Α/16-12-19, 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 
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αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά 
όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων, κληροδοτημάτων και σωματείων. Η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και ως προς τα μέλη της διοίκησης 
του ΕΣΔΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο, κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010» 
 
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 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.» 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και την υπ’ αριθμ.67 (αριθμ. 
πρωτ. 23624/14-4-2020) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ η συγκρότηση της Επιτροπής 
πραγματοποιείται ως εξής:  
 
Συγκρότηση Επιτροπής κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 
45, του Ν. 4647/19 και των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του ν. 4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 177, 
παράγραφος 3 του ν. 4635/2019 (Α΄167) και της υπ’ αριθμ.67/2020 εγκυκλίου 
του ΥΠ.ΕΣ: 
 
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, 
που ορίζεται από τον Δήμαρχο, 
β. Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού 
συμβουλίου, που ορίζεται με μεταξύ τους ψηφοφορία, 
γ. Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας 
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου, που 
ορίζεται από τον Δήμαρχο, 
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. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων 
που ορίζονται από τον Δήμαρχο. 
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Διάρκεια θητείας 
 
Επιπρόσθετα στην ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ αναφέρεται ότι η διάρκεια της 
θητείας της ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής 
Επιτροπής Διαβούλευσης και κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76, 
του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των 
συμβουλευτικών οργάνων.  
Σύμφωνα με αυτό : «Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης 
ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών» ως εκ τούτου και η θητεία της δημοτικής 
επιτροπής ισότητας ακολουθεί τη θητεία  των δημοτικών αρχών. 
 
 
 
 
 
Αντικατάσταση μελών 
 
Τα μέλη μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, για λόγο 
σχετικό με τη λειτουργία του και την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί, μετά 
από απόφαση του φορέα που τους όρισε ή ψήφισε (ή με οποιονδήποτε νόμιμο 
τρόπο υπέδειξε), Τα μέλη των οργάνων διατηρούν επίσης το δικαίωμα περί 
παραίτησης από την ιδιότητα τους ως μέλη, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που με 
οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο τα υπέδειξε και γίνεται αποδεκτή από αυτόν. Με την ίδια 
διαδικασία ορίζεται νέο μέλος στη θέση του αποχωρήσαντος για το υπόλοιπο της 
θητείας του. 
 
 
Λειτουργία 
 
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα 
οργάνωσης και λειτουργίας της. 
 
 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εστάλη την 13/11/2020 η υπ’ αριθμ. πρωτ. 
13651/2020 πρόσκληση προς τους φορείς/οργανώσεις του Δήμου καθώς και τους 
επικεφαλής των λοιπών δημοτικών παρατάξεων με σκοπό  να ορίσουν οι μεν πρώτοι 
τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη τους στην Επιτροπή οι δε επόμενοι να 
προτείνουν τους υποψηφίους τους που στη συνέχεια θα τεθούν σε ψηφοφορία για 
την ανάδειξή τους. 
 
Κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 67/2020 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ στην περίπτωση που ορισμένος φορέας δεν υποδείξει εκπρόσωπο στο 
συλλογικό όργανο, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από το όργανο που το συγκροτεί, 
αυτό συγκροτείται νομίμως, εφόσον έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η υπόδειξή του 
και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία  
 
Περαιτέρω, επισημαίνεται η υποχρέωση των φορέων περί πλήρωσης της 
προϋπόθεσης της παρ.1 β' ,του άρθρου 6, του ν.2839/2000, όπως ισχύει, ήτοι της 
τήρησης της προβλεπόμενης κατά φύλο ποσόστωσης κατά τη συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων διοίκησης. Ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων 
προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των 
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διοριζομένων ή υποδεικνυομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα 
μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Συγκρότηση 
συλλογικού οργάνου χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης θεωρείται μη 
νόμιμη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν 
μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή 
προέρχονται από εκλογή. 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
όπως λάβουν απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση ή μη της Δημοτικής Επιτροπής 
Ισότητας του Δήμου Βριλησσίων. 
 
 
 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 την εισήγηση του Προέδρου 
 τις κείμενες διατάξεις  
 την υπ’ αριθμ. 67/23627/14.04.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
 την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 13651/2020 πρόσκληση προς τους 

φορείς/οργανώσεις του Δήμου καθώς και τους επικεφαλής των λοιπών 
δημοτικών παρατάξεων με σκοπό  να ορίσουν οι μεν πρώτοι τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη τους στην Επιτροπή οι δε επόμενοι να προτείνουν 
τους υποψηφίους τους που στη συνέχεια θα τεθούν σε ψηφοφορία για την 
ανάδειξή τους η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

 την υπ’ αριθμ. 377/9-12-2020 απόφαση Δημάρχου με την οποία ορίζεται ο 
προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων 
κ.  Παϊζης Νικόλαος, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών,  ως μέλος της Επιτροπής 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13760/2020 επιστολή της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» με την οποία αναφέρονται στους λόγους που 
δεν επιθυμούν εκπροσώπηση στην επιτροπή 

 την υπ’ αριθμ. πρωτ.13961/2020 επιστολή της δημοτικής παράταξης «Κίνηση 
Δημοτών Βριλησσίων ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ» με την οποία 
αναφέρονται στους λόγους δεν επιθυμούν εκπροσώπηση στην επιτροπή 

 τις προτάσεις των λοιπών δημοτικών παρατάξεων και την ψηφοφορία 
 τη μη ανταπόκριση της Ένωσης Επαγγελματιών, Βιοτεχνιών και Εμπόρων 

Βριλησσίων στην υπ’ αριθμ. πρωτ.13651/2020 πρόσκληση για υπόδειξη 
εκπροσώπου 

 τις διατάξεις της παρ. 1β, του άρθρου. 177, του Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-
10-19, όπως αυτές ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «Αν κάποιο μέλος του 
δημοτικού συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως 
παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της απαρτίας. Τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
θετικών και αρνητικών ψήφων» 
και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα 
ηχογραφημένα πρακτικά 
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Αποφασίζει 
Ομόφωνα  

Οι Δημοτικοί Σύμοβυλοι κ.κ.Τσούτσιας Ιωάννης, Παπαχριστόδουλου Μαρίνα, 
Κρητικός  Μάρκος και Βήττος Βασίλειος δήλωσαν «παρών»  

 
 

Εγκρίνει τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στο Δήμο 
Βριλησσίων αποτελούμενη από τους κάτωθι κάτωθι: 

 

α. κα Χριστίνα Μαλακού, Δημοτική Σύμβουλος, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικών Υπηρεσιών,  ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής, οριζόμενη από τον Δήμαρχο, 
β. κα Αθανασοπούλου Γεωργία (Γωγώ), Δημοτική Σύμβουλος (λοιπών 
παρατάξεων-«ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ») ως τακτικό μέλος με 
αναπληρώτρια αυτής την κα Γεροντάκη Κωνσταντίνα (Νάντη), Δημοτική 
Σύμβουλο (λοιπων παρατάξεων («ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ»)  μετά 
από ψηφοφορία  
γ. κ. Παϊζης Νικόλαος, ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, οριζόμενος από τον Δήμαρχο, 
δ. κ.Παύλος Αρβανίτης ως εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του 
Δήμου (Πρόεδρος της Ένωσης) με αναπληρωματικό μέλος την κα.Γιούλη 
Παπαβασιλείου (Αντιπρόεδρος της Ένωσης)  
ε. κα. Κυριακή Δαφνούλη που υποδείχθηκε από τo σύλλογο «Ελεύθερη 
Έκφραση Γυναικών» με αναπληρωματικό μέλος την κα. 
Γραμματική  Μαυρουδάκη που υποδείχθηκε από τον ίδιο σύλλογο αντίστοιχα, 
στ. - κα Αφροδίτη Ντούμα-Κούτρα εμπειρογνώμονας δημότης οριζόμενη από 
τον Δήμαρχο  
     -  κα Κοτσαρίνη Ιωάννα εμπειρογνώμονας δημότης οριζόμενη από τον 
Δήμαρχο 
 
  
Η διάρκεια θητείας της δημοτικής επιτροπής ισότητας ακολουθεί τη θητεία της 
δημοτικής αρχής. 
 

 

 

 

 

 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 100/2020 
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Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
ως κατωτέρω 

 
 

Τα μέλη 
 

1         ΑΡΣΕΝΗ –ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
2 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική   Σύμβουλος 
3 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
4         ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
5 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 
6 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
7 ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ     Δημοτική  Σύμβουλος 
8 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                Δημοτική  Σύμβουλος 
9 ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική  Σύμβουλος 
10 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
12 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 
13 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική  Σύμβουλος 
14 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
15       ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
16 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
17 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
18 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
19 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 
20 ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 
21 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
22 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
23  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
24 ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
25 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
26 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
27 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
28 ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
 

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ                                                      
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ  
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