ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 31 Αυγούστου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 34040/26.8.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα εννέα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρούλακη – Λιάπη Μαρία, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9. Βιδάλης
Παναγιώτης, 10. Νικηφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 13.
Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Γιαννάκης Χρήστος,
17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης, 20. Κυριακουλέας Παύλος, 21.
Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος
Ιωάννης, 37. Πίκουλα Αργυρώ, 38. Κοκοτίνης Χρήστος και 39. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1.

Βασιλακόπουλος Βασίλειος και 2. Πατσαβός Παναγιώτης, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο
Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 347/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχήςτου Δήμου στο έργο «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσης πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπηση σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».
(από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πανταζόπουλος, Γιαννόπουλος
Παρασκευάς, Ευσταθίου, Κολιοφώτης, Κωνσταντέας, Αραμπατζής)
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαρκουλάκη που εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.34066/2011 έγγραφο του Δημάρχου, που έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης, αναφορικά με το
αντικείμενο του θέματος, και για το οποίο σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία της Αυτοδιοίκησης «Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική Ανάπτυξη
( Π.Ε.Τ.Α) Α.Ε.» ως τελικός δικαιούχος του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο «, ζητά
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την συμμετοχή του Δήμου μας, στο εν λόγω έργο, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Διοικητική
Μεταρρύθμιση 2007-2013».
Συγκεκριμένα ζητείται η εκπροσώπηση του Δήμου από τρεις εκλεγμένες γυναίκες οι οποίες θα
συμμετάσχουν σε δράσεις επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης

των αιρετών γυναικών, που θα

πραγματοποιηθούν στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής και σε διάστημα που θα προσδιορισθεί
προσεχώς. Για την συμμετοχή τους δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
Πέρα αυτών των δράσεων θα υλοποιηθούν και άλλες όπως: συνέδριο Δημάρχων, δράσεις
δικτύωσης και καλών πρακτικών των γυναικών, ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση βάσης
δεδομένων – μητρώου εκλεγμένων γυναικών, έρευνα κ.α. οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στο
έγγραφο της ΠΕΤΑ Α.Ε. Για την βάση Δεδομένων του έργου ζητούνται στοιχεία για τις αιρετές με τα
Δελτία 1 και 2 που επισυνάπτονται.
Επισημαίνεται ότι ο στόχος του έργου είναι η ενίσχυση των της συμμετοχής των γυναικών στα
κέντρα λήψης αποφάσεων με την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των
γυναικών, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, την προσωπική τους ενδυνάμωση
και υποστήριξη, ώστε να ενισχυθεί και να διευρυνθεί η συμμετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων
σε κάθε επίπεδο.
Τα οφέλη από τη συμμετοχή του Δήμου στο προσφερόμενο πρόγραμμα είναι:
-

Η έμπρακτη συμμετοχή του Δήμου μας σε θέματα ισότητας των δύο φύλων

-

Η δυνατότητα συμμετοχής αιρετών γυναικών σε σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης του
ρόλου τους

-

Η προώθηση της γυναικείας συμμετοχής σε ρόλους πολιτικής και λήψεως αποφάσεων

-

Η αξιοποίηση της εμπειρίας των αιρετών γυναικών από άλλες γυναίκες που μπορούν να
προσφέρουν στα κοινά

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Ι) Την έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου
ΙΙ) Τον ορισμό των τριών γυναικών – εκπροσώπων του Δήμου (αιρετών γυναικών) για τα σεμινάρια,
και
ΙΙΙ) Τη συμπλήρωση και αποστολή των ερωτηματολογίων από το Δήμο (Δελτίο 1) και από τις αιρετές
(Δελτίο 2), τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη και Λαγκαδινού)
Ι) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο έργο «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της συμμετοχής των
γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο «, το
οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
ΙΙ) Ορίζει τρεις γυναίκες – εκπροσώπους του Δήμου (αιρετές γυναίκες) για τα σεμινάρια, οι οποίες
είναι:
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-

Ζαννιά Ευφημία

-

Μαρκουλάκη Αικατερίνη

-

Πίκουλα Αργυρώ

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 347/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.9.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

