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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6731/26-06-15 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. 
Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε 
με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και 
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 20 ) 
1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Ζησάκη Ξανθή  21. -- 

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26.-- 

 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 7 ) 
1. Πανάγου Ελευθερία   5. Ντόντος Γεώργιος 

2. Σίμος Γεώργιος   6. Αργυρίου Ιωάννης 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  7. Μπίκας Χρήστος 

4.Μαϊμάρης Δημήτριος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γεώργιος , Ζαφείρης Κων/νος , Λαϊνας Αθ., 
Γαγάρας Νικ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος,] καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γεώργιος, Μήτσιου 
Ιωάννης, Καραμανές Νικόλαος, Σουκουβέλου Πηλία]. 

 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 

ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε για τη συζήτηση των εκτός 
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
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ΘΕΜΑ ( 4ο ) «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 145 ) 
 
 Οι Δήμοι που έχουν υπογράψει την «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις 
τοπικές κοινωνίες», όπως προβλέπεται και από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 97 
Καλλικράτη), καλούνται να συστήσουν Υπηρεσιακή Μονάδα Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και 
να συγκροτήσουν Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων.  
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
Α. Σύσταση και Μέλη 
 Ο «Καλλικράτης» στο άρθρο 70 προβλέπει τη δυνατότητα συγκρότησης διάφορων 
Επιτροπών χάραξης πολιτικής και μεταξύ άλλων μπορεί να συσταθεί και η Δημοτική Επιτροπή 
Ισότητας των Φύλων. Στην Επιτροπή συμμετέχουν αιρετοί και αιρετές (δημοτικοί σύμβουλοι), 
υπηρεσιακά στελέχη καθώς και εμπειρογνώμονες στα θέματα ένταξης της διάστασης του φύλου 
στις τοπικές πολιτικές, εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, γυναικείων οργανώσεων της 
περιοχής και τοπικών φορέων. Ειδικότερα οι φορείς της τοπικής κοινωνίας που εκπροσωπούνται 
στην επιτροπή, πρέπει να έχουν την έδρα τους ή να διαθέτουν παράρτημα εντός των 
διοικητικών ορίων του δήμου και να εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις εξής κατηγορίες:  

 τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι 
 επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς 
 τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών 
  σύλλογοι εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα  
 ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων 
 τοπικά συμβούλια νέων 
 αθλητικοί, πολιτιστικοί και εξωραϊστικοί σύλλογοι και φορείς 
 σύλλογοι και φορείς προστασίας του περιβάλλοντος 
 θρησκευτικοί και πνευματικοί σύλλογοι και φορείς 
 ιδρύματα και φορείς ειδικής αγωγής και σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες 
 εθελοντικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, λοιπές κινήσεις πολιτών και 

άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. 

 Οι φορείς αυτοί πρέπει αφενός να είναι ενεργοί  (να έχουν αναπτύξει συναφή με το 
αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και αφετέρου να έχουν συσταθεί 
τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην Επιτροπή Ισότητας, να ορίσουν 
εκπροσώπους τους και αναπληρωματικούς των και Δημότες που επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην  Επιτροπή.  

 
 Ο Ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, πέρα από τον συμβουλευτικό – 
εξειδικευμένο χαρακτήρα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, θα μπορούσε σε ένα πιο διευρυμένο 
πεδίο λειτουργίας να επικεντρωθεί : 

 στη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλων και στην εξάλειψη των έμφυλων 
στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης,  

 στην υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις 
δραστηριότητες του Δήμου, 

 στην συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία  για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την 
Ισότητα των Φύλων σε τοπικό επίπεδο,  

 την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια 
υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων 

 τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων 
 τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων 

που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου. 
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 την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας, με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, 
τις τοπικές  συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς. 

 
 Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δύο 
και μισό έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, 
μπορεί να είναι από δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) μέλη.  
 Στις 09-06-2015 προβήκαμε σε Ανοικτή Πρόσκληση συγκρότησης Δημοτικής 
επιτροπής Ισότητας του Δήμου Τεμπών. 
 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του 
Δήμου Τεμπών. 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65, 70  & 97 του Ν.3852/2010,  την 
εισήγηση του Προέδρου και  μετά από διαλογική συζήτηση  

  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

  Συγκροτεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Τεμπών, αποτελούμενη από τους: 
1. Πανάγου Ελευθερία, ως Πρόεδρος,  με αναπληρωματική την Ζησάκη Ξανθή (αιρετοί) 
2. Τσιόπα Γεωργία, με αναπληρωματικό τον Έξαρχο Γεώργιο (αιρετοί) 
3. Νταφούλης Κων/νος,  με αναπληρωματικό τον Τσεργά Κων/νο (αιρετοί) 
4. Καραναστάσης Αθανάσιος, με αναπληρωματικό τον Κακαγιάννη Χρήστο (αιρετοί) 
5. Νάστου Καλλιόπη «Σύλλογος Γυναικών Μακρυχωρίου», με αναπληρωματική την 

Μαγαλιού Αντωνία 
6. Κακαγιάννη Κατερίνα «Σύλλογος Γυναικών Συκουρίου», με αναπληρωματική την  Δήμου 

Θωμαή 
7. Γιαννούκα Κατερίνα «Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης», με αναπληρωματική την  

Οικονόμου Λουκρητία 
8. Τσιούρβα Μαγδαληνή «Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γόννων ‘Αντιγονίδες’», με 

αναπληρωματική την Κωσταρέλου Στέλλα «Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελακίων» 
9. Σταμάτης Θεόδωρος, με αναπληρωματική την Ζούκη-Αβέλλα  Αγγελική (δημότες) 
10. Χαμαϊδή-Σιδέρη Γιούλα, με αναπληρωματική την Ζαμπέκα Μίνα (δημότες) 
11. Γουγουλιάς Ζ. Δημήτριος,με αναπληρωματική την Γκαραγκούνη Γεωργία (δημότες) 
12. Τσιαπλέ Θεοχαρούλα,  με αναπληρωματική την Γαϊτάνα Αντιγόνη (δημότες) 

 
 Η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

 Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα είναι δύο και 
μισό έτη . 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 145/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 
Τσέτσιλας Δημ. 
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