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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαρτίου του έτους 2013 και
ώρα 13.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 24/2013 Απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού
στις 21/2/2013.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.
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Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
5/21-2-2013
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΕΜΑ
Σύσταση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας
Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη και
ώρα 8:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 4266/15-2-2013 έγγραφη
πρόσκληση του Αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

15) Σούφλα Ουρανία

1) Αρβανιτάκου Σοφία

2) Αναστασίου Απόστολος

16) Χλαπάνας Ηλίας

2) Μουζιούρας Νικόλαος

3) Γούλας Σωτήριος

17) Βερίλλης ∆οµήνικος

3) Νασιάκου Αλεξάνδρα

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

18) Γεννάδιος Ιωάννης

4) Τσιούκης Λάµπρος

5) Ζορµπάς Ιωάννης

19) Ντελής Ιωάννης

5) Καρκαλέτση Θεοδώρα

6) Καραγιάννης Νικόλαος

20) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

6) Σουφλάκος Βασίλειος

7) Κατσιαβάρας Θωµάς

21) Τέγος Χρήστος

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

22) Γιοβάνης Γεώργιος

9) Κωτούλας Φίλιππος

23) Μακροστέργιος Αθανάσιος

10) Μαρκινός Αθανάσιος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

11) Μπατζιάκας Βασίλειος

25) Αρχοντής ∆ηµήτριος

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος

26) Τσαντήλας Βασίλειος

13) Παπαγεωργίου Σταύρος

27) Χάρµπας Θωµάς

14) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 27), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.

--------------------------Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε σύσταση ∆ηµοτικής Επιτροπής
Ισότητας και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση της αντιδηµάρχου κ. Ελ. Αγραφιώτου, η οποία έχει ως εξής:
Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες» εκπονήθηκε από
το Συµβούλιο ∆ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (CEMR) σε συνεργασία µε φορείς από
διάφορες χώρες (από την Ελλάδα συµµετείχε η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος - ΚΕ∆Ε),
µε στόχο οι ∆ήµοι και οι Περιφέρειες να αναλάβουν δέσµευση για την ένταξη της διάστασης
του φύλου στις πολιτικές τους.
Ο ∆ήµος Καρδίτσας υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων το
Φεβρουάριο του 2012.
«Υποχρέωση» του ∆ήµου Καρδίτσας, που απορρέει από την υπογραφή αυτή, είναι να
δηµιουργήσει τη «∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», φυσικά µε απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο, (Πρόγραµµα «Καλλικράτης», Άρθρο 70), προβλέπει τη δυνατότητα
συγκρότησης ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.
Στην Επιτροπή αυτή µπορούν να συµµετέχουν αιρετοί/ές, στελέχη της Υπηρεσιακής
Μονάδας Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του ∆ήµου, καθώς και εµπειρογνώµονες σε θέµατα
ένταξης της διάστασης του φύλου στις τοπικές πολιτικές και εκπρόσωποι γυναικείων
οργανώσεων της περιοχής.
Στη ∆ηµοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων προτείνεται να συµµετέχουν:
1) Ο/Η αρµόδιος/α Αντιδήµαρχος (Κοινωνικής Πολιτικής-Υγείας, Πολιτισµού και
Τουρισµού)
2) Εκπρόσωπος της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας
3) Εκπρόσωπος της µείζονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας
4) Εκπρόσωπος της ήσσονος µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας
5) Ο/Η εκάστοτε Πρόεδρος του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
6) Εκπρόσωπος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, Μέλος ΟΓΕ
7) Εκπρόσωπος του Παραρτήµατος Καρδίτσας της ΕΓΕ
8) Εκπρόσωπος του Συλλόγου ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
9) Υπηρεσιακό Στέλεχος του Τµήµατος Πολιτισµού, Νέας Γενιάς και Ισότητας Φύλων της
∆ιεύθυνσης Παιδείας - Πολιτισµού του ∆ήµου Καρδίτσας
10)
Υπηρεσιακό Στέλεχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικών Πολιτικών και ∆ηµόσιας
Υγείας του ∆ήµου Καρδίτσας
11)
Εµπειρογνώµονας σε θέµατα Ισότητας των Φύλων (Κέντρο Γυναικών
Καρδίτσας)
Την Επιτροπή συγκαλεί και προεδρεύει ο/η αρµόδιος/α Αντιδήµαρχος.
Τα µέλη (2), (3) και (4) της Επιτροπής ορίζονται από τις ∆ηµοτικές Παρατάξεις.
Τα µέλη (6), (7) και (8) ορίζονται από τους φορείς που εκπροσωπούν.
Τα µέλη (9), (10) και (11) ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας.

Όλα τα µέλη της Επιτροπής συµµετέχουν εθελοντικά.
∆εν προβλέπεται αµοιβή για κανένα µέλος.
Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής προτείνεται να καλούνται επίσης και Υπηρεσιακά Στελέχη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας και του Τµήµατος Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου
Καρδίτσας, προκειµένου να είναι εφικτός ο αποτελεσµατικότερος σχεδιασµός των δράσεων
αυτής.
Ενδεικτικά, στις αρµοδιότητες της ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων θα
περιλαµβάνονται:
• Η εισήγηση προτάσεων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς και η προώθηση µε κάθε
πρόσφορο µέσο σε επίπεδο ∆ήµου της ισότητας των φύλων σε όλους τους τοµείς.
• Η ευαισθητοποίηση/ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων στο ∆ήµο για
ζητήµατα ισότητας µε διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων, συνεδρίων,
σεµιναρίων, επιµορφωτικών προγραµµάτων.
• Η επιδίωξη µόνιµης και στενής συνεργασίας µε την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τους
ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές
οργανώσεις, τους µαζικούς φορείς και τις ΜΚΟ.
• Η συνεργασία µε το ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ για τη διευκόλυνση της
υλοποίησης όλων των ανωτέρω.
Οι επιµέρους στόχοι, δράσεις, πεδία εφαρµογής και ο,τιδήποτε άλλο θεωρηθεί απαραίτητο,
θα εξειδικευθούν στον κανονισµό λειτουργίας της Επιτροπής.
2. Την τοποθέτηση του κ. Χρ. Τέγου, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του για λόγους αρχής,
αναφέροντας ότι τέτοιου είδους επιτροπές δεν προσφέρουν τίποτα σε ό,τι αφορά την
υπεράσπιση δικαιωµάτων και δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει.
3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων
4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της σύστασης της ∆ηµοτικής
Επιτροπής Ισότητας ψήφισαν όλοι οι παρόντες δηµοτικοί σύµβουλοι, πλην των κ.κ Τέγου και
Μακροστέργιου, οι οποίοι καταψήφισαν
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
1. Τη σύσταση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότητας, σύµφωνα µε δέσµευση του ∆ήµου Καρδίτσας που
απορρέει από τη συνυπογραφή της “Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις
Τοπικές Κοινωνίες”
2. Οι επιµέρους στόχοι, δράσεις, πεδία εφαρµογής, καθώς και οτιδήποτε άλλο κριθεί
απαραίτητο θα εξειδικευτούν µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Ισότητας, ο
οποίος θα έλθει προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
3. Η συγκρότηση του Οργάνου θα γίνει σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
4. Εξουσιοδοτείται η αρµόδια αντιδήµαρχος κ. Ελένη Αγραφιώτου για κάθε θέµα που θα
προκύψει από την απόφαση αυτή.

Μειοψήφισαν οι κ.κ Τέγος και Μακροστέργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό
της παρούσας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ.κ Αρχοντής, Τσαντήλας, Τσίπρας & Γιοβάνης, λόγω αποχώρησής τους από τη
συνεδρίαση

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 24/2013
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

