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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 29η Ιουλίου
2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36513/24-7-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του Σώματος, παρόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αλόγλου Αναστάσιος (Τάσος), Αποστολάκη Νίκη, Αποστολάκης Σπυρίδων, Αρχοντάκης Γρηγόριος,
Αρχοντάκης Νικόλαος, Βαλυράκης Στυλιανός, Βάμβουκας Αναστάσιος, Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης, Βλαζάκης Νικόλαος,
Βουρλάκης Νικόλαος, Γεωργακάκης Γεώργιος, Γιακουμογιαννάκης Μύρων, Γιαννακάκης Ιωάννης, Γούλας Λάμπρος, Δαμιανάκης
Ευτύχιος, Δρακάκης Πέτρος, Ζερβουδάκη Ελένη, Καλογριδάκης Μιχαήλ, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Κεμεσίδης Εμμανουήλ,
Κοκοτσάκης Πέτρος, Κουκουβιτάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Κουτράκης Ιωάννης, Λειψάκης Δημήτριος, Λιβάνιος
Βασίλειος, Λουτσέτης Χαράλαμπος, Μαράκης Ιωάννης, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Νικηφοράκης Ιωάννης, Ξανθουδάκης Γεώργιος,
Παπαδογιάννης Αριστείδης, Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σημαντηράκης Ιωάννης,
Σπυριδάκης Ιωάννης, Σφυράκης Ιωάννης, Τελεμένης Βαϊτσης (Βάνος), Τζίκας Θεόδωρος, Τσαπάκος Γεώργιος, Τσουπάκης
Μιχαήλ, Φραγκάκης Εμμανουήλ (Μανώλης), Φραγκάκης Ιωάννης, Χαζιράκης Νικόλαος, Χατζάκης Ιωάννης, Χατζηδάκη Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψαρουδάκης Νεκτάριος.
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελάκη Ναυσικά, Αρχοντάκης Νικόλαος, Βουρλάκης Νικόλαος,
Δρακάκης Πέτρος, Λειψάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Ρίζος Σεραφείμ, Σφυράκης Ιωάννης, Τζίκας Θεόδωρος και
Τσαπάκος Γεώργιος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Σοϊλεντάκης Αριστείδης,
Γαλατά Κατσιφαράκης Ιωάννης-Ηλίας, Μουρνιών Σχοινάς Μιχαήλ, Περιβολίων Μιχαηλίδης Πέτρος, Σούδας Κλωθάκης Δημήτριος,
Σταλού Δασκαλάκης Πολυχρόνης και Θερίσου Φυτουράκη Σοφία.
Οι παραπάνω Πρόεδροι ψήφισαν θετικά για τα θέματα που τους αφορούν.
Μετά την 368/2020 απόφαση αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκη Νίκη, Αρχοντάκης Γρηγόριος, Βλαζάκης Νικόλαος, Κουκουβιτάκης
Γεώργιος, Μαράκης Ιωάννης, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, μετά την 370/2020 αποχώρησε ο κ.
Σπυριδάκης Ιωάννης, κατά τη συζήτηση της 371/2020 αποχώρησαν οι κ.κ. Βαλυράκης Στυλιανός, Γούλας Λάμπρος, Τελεμένης
Βαϊτσης, Ψαρουδάκης Νεκτάριος, μετά την 376/2020 αποχώρησε ο κ. Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, μετά την 378/2020 απόφαση
αποχώρησαν οι κ.κ. Αποστολάκης Σπυρίδων, Κεμεσίδης Εμμανουήλ, Κοκοτσάκης Πέτρος και μετά την 385/2020 αποχώρησαν οι
κ.κ. Γεωργακάκης Γεώργιος, Κουτράκης Ιωάννης, Λιβάνιος Βασίλειος, Μιχαηλάκης Στυλιανός, Χατζάκης Ιωάννης.
Η υπ’ αριθμ. 371/2020 απόφαση που αφορούσε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η υπ’ αριθμ. 372/2020 απόφαση που
αφορούσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και η υπ’ αριθμ. 373/2020 απόφαση που αφορούσε το 7 ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης προτάχθηκαν ομόφωνα να συζητηθούν ως 3ο, 4ο, και 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα.
Η υπ’ αριθμ. 368/2020 απόφαση συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.

................................................................................................................................................................
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 374
Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 35820/22-7-2020
έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού, που αφορά
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.)
Δήμου Χανίων και έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ’ αρ. 644/ 6 – 8 – 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων είχε συγκροτηθεί η
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) του Δήμου Χανίων. Με την ανάληψη καθηκόντων από την
παρούσα Δημοτική Αρχή και την αλλαγή στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνέχεια της υπ’ αρ.
358 / 2019 Απόφασης Δημάρχου Χανίων με την οποία υπήρξε τροποποίηση στον Ορισμό των
Αντιδημάρχων και των Μεταβιβαζόμενων σε αυτούς Αρμοδιοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη :
1- Τα άρθρα 4 και 116 του Ελληνικού Συντάγματος (ΦΕΚ 120Α/27.5.2008), περί ισότητας των Ελλήνων
και περί ισότητας των φύλων, αντιστοίχως.
2- Τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν.3852/2010, ΦΕΚ
87Α, Πρόγραμμα «Καλλικράτης»)
3- Το Νόμο 4604/ ΦΕΚ 50Α / 26 – 3 – 2019 περί Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές
με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις.
4- Το Νόμο 4531/ ΦΕΚ 62Α / 5 – 4 – 2018 περί Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως
τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας
αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
5- Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 67/ 23624/ 14 – 4 – 2020 ( ΑΔΑ :
ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0) περί Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων
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6- Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υπ’ αρ. 75 / 20 – 2 – 2020 περί Εφαρμογή της Σύμβασης
του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της
ενδοοικογενειακής βίας
7- Την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων / Γενική Γραμματεία
Οικογενειακής πολιτικής και Ισότητας των Φύλων υπ’ αρ. 1/Δ1/83/ 30- 1 – 2020 περί Οδηγίες για την
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4604/2019 « Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη
και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικά με τις
εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις » σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο ,
ο Δήμος Χανίων θα πρέπει να συγκροτήσει την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας ενώ και για την ορθή και
απρόσκοπτη συγκρότησή της, να προβεί στην έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας και μάλιστα πριν τη
συγκρότησή της, στον οποίο να καθορίζονται τα σχετικά θέματα.
Η διάρκεια θητείας της Δ.ΕΠ.ΙΣ. ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών κατ’ αναλογία της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης (κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του αρ.76 του ν.3852/2010 ως ισχύει,
για την επίτευξη της ομοιόμορφης λειτουργίας των συμβουλευτικών οργάνων/ Εγκύκλιο Υπουργείου
Εσωτερικών υπ’ αρ. 67/ 23624/ 14 – 4 – 2020).
Στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών υπ’ αρ. 67/ 23624/ 14 – 4 – 2020 ( ΑΔΑ : ΩΒΗΒ46ΜΤΛ6-8Ω0)
περί Συμβουλευτικά Όργανα Δήμων, διευκρινίζεται ότι 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, 1
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.
Διαλαμβανομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη Απόφασης από το Δημοτικό
Συμβούλιο με την οποία :
1- Θα εγκρίνεται το συνημμένο σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου
Χανίων
2- Θα προτείνεται η επιλογή των 3 Εκπροσώπων Φορέων προκειμένου να υποδείξουν από ένα Μέλος :
 Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου,
1

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 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.»
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Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που
υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,
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,
3. θα ορίζεται Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Χανίων η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής
Πολιτικής κυρία Ελένη Ζερβουδάκη
4. Θα ορίζεται Μέλος Δ.ΕΠ.ΙΣ. ένας/ μία (1) δημοτικός/ή σύμβουλος των λοιπών παρατάξεων του
δημοτικού συμβουλίου,
5. θα ορίζεται Μέλος Δ.ΕΠ.ΙΣ. η Gender Expert, Διευθύνουσα της Πράξης Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών
(ΕΣΠΑ ΕΠ Κρήτης) και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού &
Πολιτισμού , κυρία Αθηνά Πετράκη (υπ’ αρ. 262/2020 Απόφαση Δημάρχου Χανίων).
6. με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων, θα προτείνεται λόγω συνάφειας στη διαχείριση θεμάτων έμφυλης
βίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προκειμένου να υποδείξουν από
ένα Μέλος ως Εμπειρογνώμονα.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
Δ.ΕΠ.ΙΣ.
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Άρθρο 1ο : Συγκρότηση - Σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
1.
Στο ∆ήμο Χανίων συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο του Δήμου.
2.
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας δεν υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής
περιόδου.
3.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των Μελών, η λειτουργία
της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της Επιτροπής.
4.
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.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή
αποζημίωση.
Άρθρο 2ο : Έργο – 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,
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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.
Άρθρο 3ο : Σύγκληση της Δημοτικής 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.
3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση.
Άρθρο 4ο : Τόπος συνεδρίασης
1.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Δημαρχείο
Χανίων, που βρίσκεται επί της οδού Κυδωνίας αρ. 29 εντός των ορίων του Δήμου.
2.
Είναι όμως δυνατό η Επιτροπή Ισότητας να αποφασίσει, με εισήγηση του/της Προέδρου της και
πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τη διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών της σε διαφορετικές
περιοχές του Δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση, οίκημα εντός των ορίων του
Δήμου.
Άρθρο 5ο : Απαρτία - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών – Δημοσιότητα
1.
Η Δημοτική 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.
2.
Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη
της.
3.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
4.
Ο/η Πρόεδρος της Δημοτικής 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. Η αδικαιολόγητη παράλειψη
του/της Προέδρου να συγκαλέσει για δύο (2) συνεχόμενες φορές την Επιτροπή Ισότητας αποτελεί σοβαρή
παράλειψη καθήκοντος.
5.
Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της Δημοτικής
Επιτροπής Ισότητας και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που
προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους από τρεις (3)
συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ο/η Πρόεδρος
του οποίου προβαίνει στην αντικατάστασή του.
6.
Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους
στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η Πρόεδρος καλεί τον/την εκτρεπόμενο/η να
ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
7.
Η λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε παριστάμενους/ες, ιδίως
εάν πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες/ δημότισσες που έχουν συμμετάσχει σε ομάδες
εργασίας της ισότητας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες 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/ες στο ακροατήριο δεν
επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η 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.
Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους/στις δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Άρθρο 6ο : Διαδικασία λειτουργίας –Λήψη αποφάσεων
1.
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 εισαγόμενου ζητήματος, στη διαδικασία ισότητας
που ακολουθήθηκε και στις διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν.
2.
Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία
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τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των
προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.
3.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την
οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις
της Επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο νόμος, είναι άκυρες.
4.
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/την Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Επιτροπής. Επ’
αυτού καλείται να αποφανθεί η ίδια η Επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις.
Άρθρο 7ο : Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων
1.
Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της,
τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι
ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.
2.
Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια υπαλλήλου της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, που ορίζεται για τον σκοπό αυτό ως “πρακτικογράφος”. 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 αρνηθέν, να υπογράψει, μέλος καταθέσει
εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της
απόφασης. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρίζονται εντός τριών εργάσιμων ημερών και με τη
φροντίδα του/της Προέδρου της Επιτροπής στην ιστοσελίδα της Ισότητας του Δήμου.
Άρθρο 8ο : Υποστήριξη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
1. Ο Δήμος Χανίων και στα πλαίσια 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 κλπ.
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 9ο : Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού
1.
Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
2.
Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Λουτσέτη Χαράλαμπου
Α. Εγκρίνει το παραπάνω σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του
Δήμου Χανίων
Β. Εγκρίνει την συγκρότηση 8μελούς Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, η οποία θα αποτελείτε από
τους εξής:
1) Ζερβουδάκη Ελένη Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής ως Πρόεδρο
2) Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή, Δημοτική Σύμβουλος, ως μέλος
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3) Πετράκη Αθηνά, Gender Expert, Διευθύνουσα της Πράξης Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών (ΕΣΠΑ
ΕΠ Κρήτης) και Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού &
Πολιτισμού, ως μέλος
4) Εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου Χανίων, ως μέλος,
5) Εκπρόσωπος τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης, που
υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα,
ως μέλος
6) 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, ως μέλος
7) Εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, με ισότιμη
εκπροσώπηση των φύλων, ως μέλος για Εμπειρογνώμονα στη διαχείριση θεμάτων έμφυλης βίας.
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ
2. ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΝΙΚΗ
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
5. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
6. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
7. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΒΟΥΡΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΓΕΩΡΓΑΚΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
15. ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
16. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

17. ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
20. ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
23. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25. ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
26. ΛΟΥΤΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28. ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
29. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
31. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
32. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Δρακακάκη Γεωργία
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33. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
34. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
35. ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
36. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
38. ΤΕΛΕΜΕΝΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ
39. ΤΖΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΤΣΟΥΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
42. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
43. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
44. ΧΑΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
45. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
47. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

