ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 118/2014
Περίληψη
Θέματα λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας.
Στη Βέροια, σήμερα, 24/9/2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του
Δήμου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας
του Δήμου Βέροιας, ύστερα από την 31/22-9-2014 πρόσκληση της προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα
μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα
(10) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
4. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
6. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
10. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου Βέροιας.
Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το
από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : « 1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες
αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότητας.»
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι
« 1. Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο
γραφείο αυτής υπό την προεδρία του προέδρου του συμβουλίου.
2. Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) των μελών του.
3. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη
διάταξη που ορίζει διαφορετικά.
4. Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί την ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και η ψήφος του λογίζεται ως αρνητική.
5. Τα μέλη του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης
και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία, και αν ακόμη αποχωρήσουν, λογίζονται, ως παρόντα μέχρι το τέλος της
συνεδρίασης. Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται όχι μόνο για τη συζήτηση κάθε συγκεκριμένου θέματος αλλά και για ολόκληρη
συνεδρίαση. Στην περίπτωση αυτή, για τη λήψη απόφασης επί κάθε συγκεκριμένου θέματος η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν
υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που
απαιτούνται για την απαρτία.
6. Οι διατάξεις που αναφέρονται στο κώλυμα συμμετοχής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση του συμβουλίου
εφαρμόζονται και για τους συμβούλους της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.»
Επίσης σας ενημερώνω ότι:
- Σε σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις,
μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας και σε περίπτωση
υποτροπής της έκπτωσης.
- Σύμβουλος που επιθυμεί να μην εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που
υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου.
- Σε σύμβουλο που δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους
τρεις (3) συνεχείς μήνες, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου
234 του Ν. 3852/2010, η πειθαρχική ποινή της αργίας ή η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης με απόφαση του Ελεγκτή
Νομιμότητας.

- Ο πρόεδρος του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας υποχρεούται να ενημερώνει
γραπτώς τον Ελεγκτή Νομιμότητας για κάθε περίπτωσή αδικαιολόγητης απουσίας συμβούλου σε τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων συμβούλου για διάστημα μεγαλύτερο από
τρεις (3) συνεχείς μήνες. Η παράλειψη αυτής της υποχρέωσης από τον πρόεδρο του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας
αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.
Ύστερα από τα παραπάνω καλώ το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας να αποφασίσει για τα παρακάτω
θέματα διαδικασίας της λειτουργίας του:
 Ορισμός ημέρας και ώρας τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου. Προτείνω την Πέπμτη, στις 19.30.
 Συζήτηση για προσωρινούς κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου Κανονισμός λειτουργίας του ΣώματοςΓραφείο Δημοτικής Κοινότητας. Να ζητήσουμε Γραφείο για την Δ.Κ.. Ήδη μίλησα με τον Δήμαρχο και είναι σε
αναζήτηση χώρου.
 Πρόταση σύστασης 5μελούς επιτροπής για τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Δημοτικής
Κοινότητας Βεροίας για το 2015.
o Προτείνω τη δημιουργία 5μελούς επιτροπής συμβούλων υπό την προεδρία της Γκόγκα Ελένης, προέδρου
του Σώματος, για την εκπόνηση προτάσεων για το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της
Δημοτικής Κοινότητας Βεροίας για το 2015. Η προθεσμία έχει παρέλθει χωρίς δική μας υπαιτιότητα
παρόλα αυτά ότι προτάσεις έχουμε μπορούν να ληφθούν υπόψη και να γίνει τροποποίηση μελλοντικά.
Μέλη της επιτροπής προτείνονται οι σύμβουλοι: Λελεκάκης Γεώργιος, Μπρανιώτης Δημήτριος,
Τζήμα-Τόπη Συρμούλα και Πελεκίδης Ιωάννης.
 Προτάσεις για δημιουργία άτυπων επιτροπών με συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος
o Προτείνω τη σύσταση τεσσάρων διαρκών επιτροπών έργου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Βεροίας που θα αποτελούνται από 5 μέλη τουλάχιστον η κάθε μία εκ των οποίων τα 3 μέλη του
συμβουλίου και τα 2 τουλάχιστον πολίτες. Οι σύμβουλοι – μέλη που προτείνονται σε κάθε επιτροπή
είναι:







1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: Κεφαλίδης Κων/νος, Νικολαίδου Αντωνία, Τυφλίδου Σοφία.
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ–ΤΕΧΝΙΚΩΝ: Λελεκάκης Γεώργιος, Μάντζιου Άννα, Πελεκίδης
Ιωάννης.
3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ–ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Μπρανιώτης Δημήτριος, Λελεκάκης
Γεώργιος, Τσιάνος Δημήτριος.
4. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Γεωργιάδου Παρθένα, ΤζήμαΤόπη Συρμούλα, Μπρανιώτης Δημήτριος.
Κάθε επιτροπή να συμπληρωθεί στο άμεσο μέλλον με δύο τουλάχιστον πολίτες, να επεξεργάζεται και να
εισηγείται στο Συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς της είτε με δική της πρωτοβουλία είτε μετά από ανάθεση
από τον Πρόεδρο του Σώματος με στόχο την καλύτερη τεκμηρίωση και «ωρίμανση» των εισηγήσεων προς το
Σώμα.
Να οριστεί επιτροπή για να επισκεφθεί τους συνοικισμούς Λαζοχωρίου, Ταγαροχωρίου και Μέσης για άμεση
συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των κατοίκων για θέματα που τους αφορούν.
Προτείνω τους Μπρανιώτη Δημήτριο, Κεφαλίδη Κων/νο και Τσιάνο Δημήτριο. Επίσης να πραγματοποιηθούν
μελλοντικές συνεδριάσεις μας στους παραπάνω οικισμούς.
Σας ενημερώνω για το θέμα προέγκρισης αδειών καταστημάτων.
o Η διαδικασία έχει ως εξής:
Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στην δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου
κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα από την
κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για την ανωτέρω προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όπου
δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό
πρόκειται να λειτουργήσει, επισυνάπτοντας τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης της περιοχής,
καθώς και το προβλεπόμενο παράβολο.
Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στον οικείο
δήμο ή κοινότητα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις για το
κατ/μα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.
Η Δημοτική Κοινότητα καλείται να εγκρίνει ή όχι την προέγκριση ίδρυσης μετά από εισήγηση του
Τμήματος Αδειών Καταστημάτων του Δήμου μας.
Να γίνει μια συζήτηση για τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες (μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, επί τόπου
επισκέψεις μελών σε συγκεκριμένες περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας, σύμβουλοι – σύνδεσμοι με τους
αντίστοιχους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες για άμεση προώθηση αιτημάτων επείγοντος χαρακτήρα, κλπ).

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
2. Το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1) Ορίζει ημερομηνία τακτικής συνεδρίασης κάθε Πέμπτη και ώρα την 19.30.
2) Ορίζει πενταμελή επιτροπή συμβούλων υπό την προεδρία της Γκόγκα Ελένης για την εκπόνηση προτάσεων για το
τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βεροίας για το 2015. Μέλη της επιτροπής θα
είναι οι σύμβουλοι: Λελεκάκης Γεώργιος, Μπρανιώτης Δημήτριος, Τζήμα-Τόπη Συρμούλα και Πελεκίδης Ιωάννης.
3) Ορίζει τη σύσταση τεσσάρων διαρκών επιτροπών έργου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας που θα
αποτελούνται από 5 μέλη τουλάχιστον η κάθε μία εκ των οποίων τα 3 μέλη του συμβουλίου και τα 2 τουλάχιστον
πολίτες. Οι σύμβουλοι – μέλη ανά επιτροπή είναι:
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ–ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ-ΥΓΕΙΑΣ– ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: Κεφαλίδης Κων/νος, Νικολαίδου Αντωνία, Τυφλίδου Σοφία.
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ–ΤΕΧΝΙΚΩΝ: Λελεκάκης Γεώργιος, Μάντζιου Άννα, Πελεκίδης
Ιωάννης.
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ–ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Μπρανιώτης Δημήτριος, Λελεκάκης
Γεώργιος, Τσιάνος Δημήτριος.
 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Γεωργιάδου Παρθένα, ΤζήμαΤόπη Συρμούλα, Μπρανιώτης Δημήτριος.
4) Ορίζει επιτροπή συμβούλων που αποτελείται από τους Μπρανιώτη Δημήτριο, Κεφαλίδη Κων/νο και Τσιάνο
Δημήτριο για να επισκεφθεί τους συνοικισμούς Λαζοχωρίου, Ταγαροχωρίου και Μέσης για άμεση συνεργασία και
ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους των κατοίκων για θέματα που τους αφορούν.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 118/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Βέροια 25/9/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350509

Βέροια 25-9-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 118/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Θέματα λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 118/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1.Αρχείο

