ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 2ης /16-09-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 3/2019
ΘΕΜΑ:

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ορισμός εκπροσώπων.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 16η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από την
αριθμ. πρωτ. 72/12-09-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την
Πρόεδρο, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -17 - μελών παραβρέθηκαν
-16- μέλη και ονομαστικά οι:
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Παρόντες
Απόντες
Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Παπαδημητρίου Ζήνων
Κωνσταντίνος Κουρτέλης
Αγγέλης Δημήτριος
Τσιτσιόκας Νικόλαος
Γκίκας Ιωάννης
Εμμανουήλ Δημήτριος
Τράντα Ιωάννα
Καμκούτης Θωμάς
Αχίλλας Γεώργιος
Ζορζοβίλης Ζήνων
Κουκόλη Σοφία
Τσέγκος Νικόλαος
Τέτος Νικόλαος
Θεοχαροπούλου Ελευθερία
Μανώλας Αριστείδης
Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
Μυλωνά Κατίνα
Κουκάλης Ζήνων
Μύρος Δημήτριος
Ζυγανιτίδου Ειρήνη
Τζάτσου Βάϊα
Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
Πούλιος Δημήτριος- Καταφυγίου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος -Πολυφύτου
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Αρχίζοντας τη συνεδρίαση με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
εισηγούμενη το θέμα είπε ότι η Επιτροπή Ισότητας είναι μια θεσμοθετημένη επιτροπή
και προβλέπεται από τον νόμο και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο
οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου, τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 70A «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο προστέθηκε με το
άρθρο 6 του Ν.6404/2019 (ΦΕΚ 50/26-3-2019/τ.Α’) σε κάθε δήμο συνιστάται
Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία είναι συμβουλευτικό, προς το δημοτικό
συμβούλιο, όργανο με τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την
ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει
στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη
των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε
όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες,
κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και
δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των
πολιτών.
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α.Έναν (1) Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο.
β.Έναν (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου.
γ.Έναν (1) υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του δήμου.
δ.Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου.
ε.Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή
συνεταιριστικής οργάνωσης.
στ.Έναν (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής
οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των
φύλων.
ζ. Δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός
είδους αμοιβή ή αποζημίωση.
Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται ο τρόπος επιλογής των
μελών, η λειτουργία της και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την οργάνωση της
Επιτροπής.
Στον μεταβατικό ΟΕΥ του Δήμου μας (ΦΕΚ 3208/22-08-2019/τ.Β’) και
συγκεκριμένα στο άρθρο 8, προβλέπεται η άσκηση αρμοδιοτήτων Πολιτικών Ισότητας
των Φύλων από την οργανική μονάδα σε επίπεδο Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων στο αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού.
Συνεπώς παράλληλα με τις Υπηρεσιακές Μονάδες Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής
και των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων δίνεται η δυνατότητα συγκρότησης Δημοτικών
Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στους Δήμους.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
•
την εισήγηση,
•
τις διατάξεις :
α) του άρθρου 70Α «Δημοτική Επιτροπή Ισότητας» του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-062010/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 6 ΤΟΥ Ν. 4604/2019
(ΦΕΚ 50/26-3-2019/τ.Α΄),
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β) της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν.3852/2010» του Ν.
4600/2019 (ΦΕΚ 43/09-03-2019/τ.Α’), σύμφωνα με τις οποίες συστάθηκε ο Δήμος
Βελβεντού, η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε από την εγκατάσταση της νέας δημοτικής
αρχής (ήτοι από 01/09/2019) και έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο
θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
A. Συστήνει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Βελβεντού, στην οποία
συμμετέχουν ως μέλη:
• Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης του Δημάρχου, ως πρόεδρος,
• Ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος της δεύτερης παράταξης σε εκλογική δύναμη,
• Ένας (1) Υπάλληλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
• Ένας (1) Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓυμνασίουΛυκείου και του Δημοτικού Σχολείου,
• Ένας (1) Εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου,
• Ένας (1) Εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Γυναικών,
• Δύο (2) Εμπειρογνώμονες Δημότες.
Β. Ορίζει ως μέλη στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:
• Τράντα Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλο, της παράταξης του Δημάρχου, ως
πρόεδρο,
• Θεοχαροπούλου Ελευθερία, Δημοτική Σύμβουλο, της δεύτερης σε εκλογική
δύναμη παράταξης,
• Ρήγα Ελένη, Υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας,
• Κατσαντώνη Μαρίνα, ως Εμπειρογνώμονα Δημότισσα,
• Αποστόλη Δημήτριο, ως Εμπειρογνώμονα Δημότη.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 19 Σεπτεμβρίου 2019
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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