ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 31/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 119/2014
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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το
από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου, που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με την περίπτ.γ' της παρ.3 του άρθρου 214 του Ν.3463/06, οι αρχές του εθελοντισμού μπορούν να
αξιοποιηθούν με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο.
Τα συμβούλια δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων προωθούν τον εθελοντισμό και συνεργάζονται με ομάδες
εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 83
παρ.3 και το άρθρο 84 παρ.5 του Ν.3852/2010.
Εθελοντής είναι ο πολίτης εκείνος που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο του ή τη γνώση του για χρήσιμες
δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Με αυτή την έννοια ο εθελοντισμός ταυτίζεται με τη
φιλανθρωπία, όπως χρησιμοποιήθηκε κατά την κλασική εποχή κυρίως για να αποδώσει μια καινούργια αρετή, την αγάπη
για το συνάνθρωπο. Όσο όμως και αν επιδιώχθηκε από όλους να ταυτιστούν οι δύο έννοιες, ο εθελοντισμός συνεχίζει να
εμπνέει περισσότερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που κυριαρχεί ο ατομικισμός.
Το έτος 2011 ανακηρύχθηκε έτος εθελοντισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα θα προσφέρει εθελοντικά, δια μέσου των μελών της, υπηρεσίες σε διάφορους τομείς
όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, o καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα η
προστασία του περιβάλλοντος, o πολιτισμός, ο τουρισμός κλπ.
Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν
αίτηση, έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση-εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιεύσει ο δήμος. Για το σκοπό της παρούσας
θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην
εθελοντική ομάδα.
Σκοπός της Ομάδας θα είναι, γενικώς η ανάπτυξη της εθελοντικής δράσης, πνεύματος αλληλεγγύης και εν γένει δράσης που
διέπεται από αλτρουιστικά, φιλανθρωπικά, αισθήματα, προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.
Ο δήμος θα πρέπει να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της ομάδας εθελοντών, η οποία
θα τελεί υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Προστασίας-Υγείας και Εθελοντισμού ως υπεύθυνη για τη
λειτουργία της ομάδας εθελοντών και την προώθηση του εθελοντισμού στον δήμο .
Επομένως, εισηγούμαι τα παρακάτω:
1. Πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Σύσταση Ομάδας Εθελοντικής
Εργασίας.
2. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας εργασίας.
3. Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων.
4. Υποβολή αιτήσεων ενδιαφερομένων στο Δήμο.

5. Δημιουργία μητρώου μελών με την καταγραφή όσων εθελοντών δήλωσαν συμμετοχή.
κ.Λελεκάκης: Συμφωνώ και προτείνω επίσης να γίνει ένα κάλεσμα όλων των εθελοντικών οργανώσεων,
Συλλόγων, κ.λ.π. που δραστηριοποιούνται στη Βέροια σε μια συνεδρίαση που θα κάνουμε με μοναδικό θέμα τον
εθελοντισμό.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 22-9-2014 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
1. Να προχωρήσει στη σύσταση Ομάδας Εθελοντικής Εργασίας.
2. Να αποφασίσει για τη δημιουργία εθελοντικής ομάδας εργασίας.
3. Να προβεί σε ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων.
4. Να συγκεντρώσει τις αιτήσεις ενδιαφερομένων στο Δήμο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 119/2014.
………………………………………………………………………………..
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. 119/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Προώθηση του εθελοντισμού.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 119/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο
2. Αντιδήμαρχος Κορωνάς Θεόφιλος

