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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Τστικό, 01-11-2011 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ  

Καραθωνοδρόμοσ 95 Τστικό Ρ.Θ. 15452 Αρ. Απόθ.: 284 

 Αρ. Ξρωη.: 23034/01-11-2011 

 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ ΑΞΝ 27-10-2011 26ης ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ 

ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ 

 

 Πην Τπρηθό ζήκεξα ζηηο είκοζι επηά (27) ηνπ κελόο Νκηωβρίοσ ηνπ έηνπο 2011, 

εκέξα Ξέμπηη θαη ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην, απνηεινύκελν από ηνπο: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΓΑΛΗΖΙ – ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ 

ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΘΝΚΛΖΛΝ – ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ 
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ ΡΠΑΚΖΠ ΑΛΓΟΔΑΠ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  
ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  

ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  
ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  

ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ  
ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ  

 

 Ππλήιζε παξόληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Ξαληειή Μπξηδάθε, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην 

Γεκνηηθό Θαηάζηεκα επί ηεο νδνύ Καξαζσλνδξόκνπ 95, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση. 

22168/21-10-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε 

λόκηκα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε 

απνθάζεσλ επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Ζ.Γ. θαη Δ.Ζ.Γ.. 

 

 Ξξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηώζεθε όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) 

Γεκνηηθώλ Ππκβνύισλ παξόληεο ήηαλ είθνζη δύν (22) θαη απόληεο πέληε (5) ήηνη νη θ.θ. 

Σαιαδσλίηεο Γεκήηξηνο, Γαληήι – Εαθξαθνπνύινπ Πνθία, Θνκλελνύ – Θνύκπα Άλλα, 

Κπαηδάθε Καξία θαη Ρζάκεο Αλδξέαο. 

 

 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Κπαηδάθε Καξία πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ 

ζέκαηνο Ζ.Γ.. 
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 Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Πνπκπαζάθε – Ξαπαδεκνύιε Θσλζηαληίλα απερώξεζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ν Γεκνηηθόο Πύκβνπινο θ. Νηθνλνκίδεο Θεόθξαζηνο 

απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. Νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη θ.θ. Αληύπα – 

Θνύγθνπινπ Γηνλπζία θαη Θαξηώηεο Αιέμαλδξνο απερώξεζαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 10νπ 

ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Οάπηε Εσή απερώξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16νπ 

ζέκαηνο Ζ.Γ.. Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ. Ρξέδνπ – Πθνπξνγηάλλε Καξία - Διέλε απερώξεζε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο Ζ.Γ.. 

 

 Πηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Γεώξγηνο Κνύηζηνο. 

 

ΘΔΚΑ 2ο Δ.Ζ.Γ. 

Πσμμεηοτή ηριών (3) Γημοηικών Πσμβούλων γσναικών ζε ζεμινάρια επιμόρθωζης 

και ενδσνάμωζης αιρεηών γσναικών. 

 

 Δηζεγνύκελε ην αλσηέξσ ζέκα ε Ξξόεδξνο είπε: 

 Ζ Αλαπηπμηαθή Αλώλπκε Δηαηξεία Απηνδηνίθεζεο «Ξιεξνθόξεζε Δπηκόξθσζε Ρνπηθή 

Αλάπηπμε (Ξ.Δ.Ρ.Α.) Α.Δ.» είλαη ηειηθόο δηθαηνύρνο ηνπ έξγνπ «Δλζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζε ζέζεηο πνιηηηθήο επζύλεο θαη εθπξνζώπεζεο ζε 

πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν» ηνπ Δ.Ξ. «Γηνηθεηηθή Κεηαξξύζκηζε 2007-2013». 

 Ρν έξγν ιόγσ ηεο θύζεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, πινπνηείηαη κε ηελ άκεζε 

ζπλεξγαζία θαη επνπηεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζόηεηαο Φύισλ, ηεο ΔΛ.ΞΔ. θαη ηεο 

Θ.Δ.Γ.Δ. 

 Πηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθώλ ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ γπλαηθώλ, 

ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ γλώζεώλ ηνπο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο ελδπλάκσζε θαη 

ππνζηήξημε, ώζηε λα εληζρπζεί θαη λα δηεπξπλζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε θάζε επίπεδν. Γηα ην ζθνπό απηό πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ ελέξγεηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο θαζώο θαη θαηλνηνκηθά 

ζρέδηα δξάζεο γηα ηε δηθηύσζε ησλ γπλαηθώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα θέληξα ιήςεο 

απνθάζεσλ  γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ, θαιώλ πξαθηηθώλ θαη ηελ ελδπλάκσζή ηνπο. 

 Νη δξάζεηο ηνπ έξγνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθώλ ζε ζέζεηο πνιηηηθήο επζύλεο θαη εθπξνζώπεζεο ζε πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν 

απεπζύλνληαη: 

 ζε γπλαίθεο πνπ έρνπλ εθιεγεί ζε θνξέα ηεο πεξηθεξεηαθήο ή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

 ζε γπλαίθεο ππνςήθηεο ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο (ζε πεξηθεξεηαθό ή ηνπηθό επίπεδν), 

πνπ έσο ηώξα δελ έρνπλ εθιεγεί, 

 ζε θνξείο ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 Νη δξάζεηο πνπ πξόθεηηαη λα πινπνηεζνύλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

γπλαηθώλ ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ αθνξνύλ νξηδόληηα ηηο εθινγέο ηνπηθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Ππλέδξην Γεκάξρσλ θαη πεπζύλσλ Ηζόηεηαο ησλ ΝΡΑ κε ζθνπό ηελ ππνγξαθή ηεο 

Δπξσπατθήο Σάξηαο γηα ηελ Ηζόηεηα. Ρν ζπλέδξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Αζήλα 

κεηά ηελ εθινγή ηνπ λένπ Γ.Π. ηεο Θ.Δ.Γ.Δ. 

 Γξάζεηο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο αηξεηώλ γπλαηθώλ, κέζσ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηελ έδξα θάζε πεξηθέξεηαο θαη ζηα νπνία ζα ζπκκεηάζρνπλ ηξεηο 

αηξεηέο γπλαίθεο από θάζε Ξεξηθέξεηα ή Γήκν, ησλ νπνίσλ ηα έμνδα κεηαθίλεζεο θαη 

δηακνλήο ζα θαιπθζνύλ από ην έξγν. Ρα ζεκηλάξηα πεξηιακβάλνπλ 8 ώξεο 

ζπκβνπιεπηηθήο θαη 4 ώξεο επηκόξθσζεο. 
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 Ν Γήκνο καο ζα πξέπεη λα νξίζεη ηηο εθπξνζώπνπο ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηα 

ζεκηλάξηα. 

 Ξαξαθαιώ ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

Ρο Γημοηικό Πσμβούλιο αθνύ έιαβε ππόςε: 

1. Ρελ εηζήγεζε ηεο Ξξνέδξνπ, 

2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ.3852/2010, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ 

 

 Νξίδεη σο εθπξνζώπνπο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηξηώλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ζηα 

ζεκηλάξηα ηεο Ξ.Δ.Ρ.Α.  Α.Δ. πνπ αθνξνύλ δξάζεηο επηκόξθσζεο θαη ελδπλάκσζεο αηξεηώλ 

γπλαηθώλ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο 8/11/2011 ήηνη ησλ θ.θ. Αιεμνπνύινπ Αηθαηεξίλεο, 

πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, Ξεηξίηζε-Κνπξάλη Αηθαηεξίλεο, Αληηδεκάξρνπ θαη 

Οάπηε Εσήο. 

 Κεηνςεθνύληνο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνύινπ θ Θαβαιάξε Ησάλλε ν νπνίνο 

θαηαςεθίδεη. 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 284/2011 

 

 Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεθε από ηελ 

Ξξόεδξν θαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ – ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ 

 ΞΔΡΟΗΡΠΖ – ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 

 ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛ – ΞΑΙΝΠ 

 ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ 

 ΑΛΡΞΑ – ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

 ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ – ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

 ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

 ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

 ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

Από ην πξαθηηθό ηεο 26εο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζηηο 27-10-2011. 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

Τπρηθό,  01-11-2011 ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

 ΘΑΟΗΥΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΑΡΝΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

 ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 

 ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

 ΡΟΔΕΝ – ΠΘΝΟΝΓΗΑΛΛΖ ΚΑΟΗΑ – ΔΙΔΛΖ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

 ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

 

 


