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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 29 - 8 - 2011
συνεδρίασης του ∆.Σ.

Τηλ. : 2310 729609 – 2310 729-621
Αριθ. Απόφ. 245/2011
ΘΕΜΑ: Ορισµός 3 γυναικών αιρετών (από οποιαδήποτε βαθµίδα της Αυτοδιοίκησης, ∆.Σ. και
∆ηµοτικές Κοινότητες) προκειµένου να συµµετάσχουν σε ενηµερωτικό σεµινάριο. Στα πλαίσια των
επιµορφωτικών δράσεων των γυναικών, που θα διεξαχθεί στην έδρα της Περιφέρειας.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29ην του µήνα Αυγούστου του
έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11882/25-8-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από
το σύνολο των 33 µελών ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Αρπατζάνη
Μαρία, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Κουσίδης
Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Μεζίκης Βασίλειος,
Καζαντζίδης Γεώργιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πατσιάς Γεώργιος,
Λαδάς Παράσχος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος,
Παπαδήµας Αναστάσιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Κατσαρός Ιωάννης, Παυλίδου Λαµπρινή,
Τσιριγώτης Αρσένιος, Σαπρανίδου Σωτηρία.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Ακτσελής Γεώργιος, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Λεµονίδου ∆έσποινα
Αγοραστός Κωνσταντίνος, Βούζας Ηλίας.
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος.
Επίσης κλήθηκαν και παρέστησαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και
Μενεµένης.
Ο Αντιπρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γ. Γραµµατέας του ∆ήµου
κος Παπαγεωργίου έθεσε υπ’ όψιν των µελών το υπ’ αριθ. 10824/2011 έγγραφο που απεστάλλει
από την Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Πληροφόρηση-Επιµόρφωση –
Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.» η οποία είναι τελικός δικαιούχος του έργου «Ενθάρρυνση και
υποοστήριξη της συµµετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» του Ε.Π «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007 – 13» το οποίο
υλοποιείται, λόγω της φύσης του, µε την άµεση συνεργασία και εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας
Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.ΠΕ. και της Κ.Ε.∆.Ε.
Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων
µε την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των δυνατοτήτων των γυναικών, την αναβάθµιση
των δεξιοτήτων τους, την προσωπική τους ενδυνάµωση και υποστήριξη, ώστε να ενισχυθεί και
διευρυνθεί η συµµετοχή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. Προς τούτο θα
πραγµατοποιηθούν σεµινάρια στην έδρα της κάθε Περιφέρειας και στα οποία θα συµµετάσχουν
τρείς αιρετές γυναίκες από κάθε Περιφέρεια ή ∆ήµο, των οποίων τα έξοδα µετακίνησης και
διαµονής θα καλυφθούν από το έργο.
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος τις τρείς αιρετές
γυναίκες από οποιαδήποτε βαθµίδα της Αυτοδιοίκησης, οι οποίες θα λάβουν µέρος στα
πραγµατοποιούµενα σεµινάρια (που θα περιλαµβάνουν 8ώρες συµβουλευτικής και 4 ώρες
επιµόρφωσης).
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του Αντιπροέδρου, το υπ’ αριθ. 10824/2011 έγγραφο της Αναπτυξιακή
Ανώνυµη Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης «Πληροφόρηση-Επιµόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.)
Α.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Ορίζει τις παρακάτω 3 αιρετές γυναίκες, µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµπελοκήπων Μενεµένης προκειµένου να συµµετάσχουν σε ενηµερωτικό σεµινάριο, στα πλαίσια των
επιµορφωτικών δράσεων των γυναικών, που θα διεξαχθεί στην έδρα της Περιφέρειας:
α. Την Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κα Αποστολίδου Μαρία (Παράταξη της «∆ηµοτικής Συνεργασίας»
β. Την κα Μπουντούρη Παρασκευή (Παράταξη της «∆ηµοτικής Συνεργασίας»
γ. Την κα Σάββα Αικατερίνη (παράταξη Ο.ΡΜ.Η.)
Τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των ανωτέρω θα καλυφθούν από το ανωτέρω αναφερόµενο
έργο.
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 245/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακτσελής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασµα,
Αµπελόκηποι 30 – 8 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Ε. Κουκουλιώτης

Ο Πρόεδρος
Ακτσελής Γεώργιος
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