ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 37/2014 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 151/2014
Περίληψη
Συμμετοχή πολιτών σε Επιτροπές της Δημοτικής
Κοινότητας.
Στη Βέροια, σήμερα, 13/11/2014 και ώρα 18:30 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 37/12-11-2014 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 δέκα (10)
μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ(πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΗ
9. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
10. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Σημείωση: Ο κ. Τσιάνος Δημήτριος προσήλθε στο 1ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου τα εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» προβλέπεται ότι : «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος
ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της τοπικής κοινότητας,
εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές,
β) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για
την καλή τήρηση αυτής,
γ) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής
κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της
τοπικής κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της
ΔΕΥΑ,
δ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται
γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ε) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με
τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,
η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να
αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου,
θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου,
Με την 118/2014 (στις 24/9/2014) απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας, αποφασίσαμε ομόφωνα τα εξής:

«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.»
Προτείνω να προστεθούν οι πολίτες στις Επιτροπές ως εξής:
1) Στην Επιτροπή Καθαριότητας-ποιότητας ζωής-υγείας-περιβάλλοντος-εθελοντισμού οι Ζωγράφου
Κατερίνα και Χολέβα Όλγα.
2) Στην Επιτροπή οικονομικών-τεχνικών οι Μπέντζιου Μυρτώ και Ντέλλα Χρύσα.
3) Στην Επιτροπή οικισμών-πολιτικής προστασίας οι Μάνος Νικόλαος και Παππάς Απόστολος.
4) Στην Επιτροπή παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού οι Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα και Δραγκόλα Θωμαή.
Κ.Τζήμα-Τόπη: Τα ονόματα των πολιτών είναι απόφαση του Προδρείου;
Πρόεδρος: Ναι, θεώρησα εγώ σωστό να επιλέξω.
Κ.Τζήμα-Τόπη: Θα έπρεπε να αποφασιστούν μετά από κοινή συζήτηση, αν θέλετε να μιλάμε για
δημοκρατικές διαδικασίες. Στην επόμενη συνεδρίαση θα προτείνω ονόματα, ανθρώπων με τεχνικές γνώσεις σε
αντίστοιχες επιτροπές. Αυτές οι πρακτικές δεν εκφράζουν το Σώμα, μην αναγκάζετε τα μέλη να αποχωρήσουν. Το
ότι είμαστε μειοψηφία δεν σημαίνει ότι δεν θα μας δίνετε σημασία, να εκφέρουμε άποψη ή πρόταση για πολίτες με
γνώσεις. Ποιοι είναι αυτοί που προτείνετε; Έχουν τεχνικές γνώσεις;
Πρόεδρος: Από την πρώτη συνεδρίαση μιλάτε για δημοκρατικές διαδικασίες. Πείτε μου πού δεν γίνονται
δημοκρατικές διαδικασίες. Αντιπολίτευση για να βρούμε όλοι μαζί λύσεις θέλουμε, η αντιπολίτευση για την
αντιπολίτευση κάνει κακό κυρίως σε αυτόν που την κάνει. Έχω δικαίωμα να επιλέξω σαν Πρόεδρος και οι
Επιτροπές είναι άτυπες έτσι κι αλλιώς, για τη δική μας καλύτερη λειτουργία. Το θέμα έληξε. Θέτω σε ψηφοφορία
στο Σώμα τα ονόματα.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
πρόταση της Προέδρου του Δ.Σ., τις απόψεις των μελών του και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, με υπέρ της
πρότασης (έξι) τους κ.κ. Γκόγκα Ελένη, Μπρανιώτη Δημήτριο, Μάντζου Άννα, Γεωργιάδου Παρθένα, Λελεκάκη
Γεώργιο και Νικολαϊδου Αντωνία και κατά της εισήγησης (δύο) τις κ.κ. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα και Τυφλίδου
Σοφία,
Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
Προσθέτει στις Επιτροπές τους πολίτες ως εξής:
1) Στην Επιτροπή Καθαριότητας-ποιότητας ζωής-υγείας-περιβάλλοντος-εθελοντισμού οι Ζωγράφου
Κατερίνα και Χολέβα Όλγα.
2) Στην Επιτροπή οικονομικών-τεχνικών οι Μπέντζιου Μυρτώ και Ντέλλα Χρύσα.
3) Στην Επιτροπή οικισμών-πολιτικής προστασίας οι Μάνος Νικόλαος και Παππάς Απόστολος.
4) Στην Επιτροπή παιδείας-πολιτισμού-αθλητισμού οι Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα και Δραγκόλα Θωμαή.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2014.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
8. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Βέροια 14/11/2014
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

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

Βέροια 14-11-2014
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 151/2014
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:
Συμμετοχή πολιτών σε Επιτροπές της Δημοτικής Κοινότητας.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 151/2014 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Αρχείο

