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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της  18/22-12-2020 τακτικής 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου 

μέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

 
 

ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2020

                     
 
 

 

Στη Μύκovo σήμερα τηv  22α του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης το Δημοτικό Συμβoύλιo, μετά την από 18/12/2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Γεωργίου Ρουσουνέλου, η οποία νόμιμα επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό 

Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.  

 

Αφού διαπιστώθηκε, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 

επτά (27) μελών, δήλωσαν  παρόντα τα εικοσιπέντε (25) μέλη, ως κάτωθι:  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος  Π. Κουκάς 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΡΑΣΗΣ» 

1. ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

2. ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

3. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΑΚΩΒΟΥ  

4. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ  

5. ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

6. ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

7. ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

8. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 

9. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ 

10. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

11. ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

 

12. ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

13. ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

14. ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Σύσταση Δημοτικής 

Επιτροπής Ισότητας».  
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15. ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

16. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

17. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

18. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

19. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

20. ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΑΜΙΑΝΟΥ (συζ)  

21. ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΑΡΚΟΥ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΚΟΝΟ» 

22.  ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 

23. ΚΑΜΜΗ ΑΝΝΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

24. ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

25. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΩΤΗ ΞΑΝΑ» 

1. ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (αδικαιολ.απών) 

2. ΛΟΪΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (αδικαιολ.απών) 

      

 

Παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κος Δ. Τζάνος,  ενώ δεν συμμετείχαν 

οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δ.Σ.  την υπ’ αριθ. 17926/18-12-2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του 

Δήμου Μυκόνου, η οποία έχει ως κάτωθι: 
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας» 
 
Σχετ: 
 
α) Νόμος 4604/2019 άρθρο 6. 

β) Εγκύκλιος 1/Δ1/83/30.01.2020 Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής 

Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. 

 

   Είναι γνωστό ότι, εντός του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (άρθρο 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 αρμοδιότητας 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 άρθρου 70 του ν. 

3852/2010, νέο άρθρο 70 Α βάσει του οποίου συστήνεται πλέον σε κάθε Δήμο «Δημοτική 
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Επιτροπή Ισότητας», καθώς η σύσταση της σε όλους τους Δήμους κρίνεται 

επιβεβλημένη.   

 

  Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας είναι 

συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 

• Σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη 

της ισότητάς 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 ισότητάς των 

φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. 

• Συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητάς 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 Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ. για την πρόληψη και 

καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας 

των Πολιτών. 

 

  Συνεπώς, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί τον σύνδεσμο της Γ.ΓΟ.Π.Ι.Φ. με 

τους Δήμους, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις Δημοτική 

πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων των Δήμων. 

 

  Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα 

κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης των πολιτών ίσων 

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 επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με 

την Α’/θμια και Β’/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για ενημερωτικές 

εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ. 

 

  Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

και αποτελείται από τα εξής μέλη: 

 

• 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 Ισότητάς των Φύλων του Δήμου, 
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• 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 δε λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους 

αμοιβή ή αποζημίωση και η θητεία αυτής θα ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής. 

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και: 

 

- το υπ’ αριθ. 17858/07-12-2020 έγγραφο της Ένωσης Ξενοδόχων Μυκόνου, με 

το οποίο ορίζεται ως εκπρόσωπος τους και τακτικό μέλος της Επιτροπής η κα 

Μαρία Κουσαθανά του Αθανασίου και αναπληρωματικό μέλος ο κος Θεόδωρος 

Κουσαθανάς του Νικολάου, 

- το υπ’ αριθ. 17857/07-12-2020 έγγραφο του Πολιτιστικού Λαογραφικού 

Συλλόγου Γυναικών, με το οποίο ορίζεται εκπρόσωπός τους και τακτικό μέλος 

της Επιτροπής η κα Σοφία Ζουγανέλη του Κων/νου και αναπληρωματικό μέλος 

η κα Βίκη Σταυράκη και  

- το υπ’ αριθ. 24/08-12-2020 έγγραφο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με το 

οποίο ορίζεται εκπρόσωπός τους και τακτικό μέλος της Επιτροπής ο πατήρ 

Γεώργιος Κουσαθανάς και αναπληρωματικό μέλος η κα Μαργαρίτα Σαμάνογλου 

 

θα πρέπει να προβούμε στη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μυκόνου 
                                                                                 Δημήτριος Ηλ. Τζάνος  
 

 

 

 

 

Στη συνέχεια και μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κο Χ. Βερώνη ο οποίος 

πρότεινε από τη μείζονα αντιπολίτευση ως μέλος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας την 

δημοτική σύμβουλο κα Μαρουσούλα Χανιώτη του Νικολάου. 
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Κατόπιν αυτών ο κος Δήμαρχος πήρε το λόγο και πρότεινε τα εξής μέλη για τη συγκρότηση της 

ανωτέρω Επιτροπής: 

 

- την δημοτική σύμβουλο Μαρία Κουσαθανά του Πέτρου, την οποία προτείνει και ως 

Πρόεδρο και Συντονίστρια της Επιτροπής 

- την δημοτική υπάλληλο κα Αναστασία Οικονόμου 

- και από δημότες την κα Άννα Μονογυιού του Πέτρου και τον κο Μάρκο Σαντοριναίο 

του Αναστασίου 

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να γνωμοδοτήσουν σχετικά. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω το Δ.Σ., μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – 

ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) 

4. Το με αρ. πρωτ.: 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του 

ΥΠΕΣ «Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 

των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» 

5. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342 (ΦΕΚ 4899/Β΄/ 06-11-2020) ΚΥΑ . 

6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30-11-2020 -24η  ΕΓΚΥΚΛΙΟ του 

ΥΠΕΣ με ΑΔΑ: ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΘ1.  

7. Την με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363 (ΦΕΚ 5350/Β΄/ 05-12-2020) ΚΥΑ 

8. Την Εγκύκλιο 1/Δ1/83/30.01.2020 Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 

Πολιτικής Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας. 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 

10. Τα έγγραφα της Ένωσης Ξενοδόχων Μυκόνου, του Πολιτιστικού Λαογραφικού 

Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 

11. Την πρόταση του κου Δημάρχου και 

12. Την πρόταση του αρχηγού της μείζονος αντιπολίτευσης 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, 

 

 

Α.   Συγκροτεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω 

μέλη: 

 

1. Μαρία Κουσαθανά του Πέτρου, δημοτική σύμβουλος 

2. Μαρουσούλα Χανιώτη του Νικολάου, δημοτική σύμβουλος 

3. Αναστασία Οικονόμου, δημοτική υπάλληλος  

4. π. Γεώργιος Κουσαθανάς με αναπληρώτρια του την κα Μαργαρίτα Σαμάνογλου 

(εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων) 

5. Μαρία Κουσαθανά του Αθανασίου με αναπληρωτή της τον κο Θεόδωρο 

Κουσαθανά του Νικολάου (εκπρόσωποι του Σωματείου Ξενοδόχων Μυκόνου) 

6. Σοφία Ζουγανέλη του Κων/νου με αναπληρώτριά της την κα Βίκυ Σταυράκη 

(εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Μυκόνου) 

7. Άννα Μονογυιού του Πέτρου, δημότισσα Μυκόνου 
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8. Μάρκος Σαντοριναίος του Αναστασίου, δημότης Μυκόνου 

          Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική σύμβουλος κα Μαρία Κουσαθανά του 

Πέτρου. 

     

Β.    Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Μυκόνου για τις δικές του νόμιμες ενέργειες. 

 

Η παρούσα πράξη έλαβε αύξοντα αριθμό 117/2020. 

Για την ακρίβεια των πιο πάνω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε ως κάτωθι: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ                                              ΑΝΝΑ ΚΑΜΜΗ 

 

                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                           

                                                                   ΚΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

                                                                   ΑΤΖΑΜΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

                                                      ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

                                                      ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ  

                                                                   ΒΙΓΛΙΑΡΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ  

                                                      ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΙΑ 

                                                      ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ  

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑ ΕΛΕΝΗ  

                                                      ΒΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                                                      ΑΓΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

                                                      ΓΚΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

                                                      ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΟΥΛΑ 

                                                      ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                                                      ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

                                                      ΓΡΥΠΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 

                                                      ΝΑΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

                                                      ΣΑΜΨΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 

                                                      ΖΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                      ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

     Ακριβές αντίγραφο 

   Μύκονος, 23/12/2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

   Κωνσταντίνος Π. Κουκάς 
 

 

 

 


