ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 29/2015 πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας του Δήμου Βέροιας
Αριθ. απόφ. 140/2015
Περίληψη
Πρόταση για διοργάνωση εκδήλωσης για τους πρόσφυγες
με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την
10/12/2015.

Στη Βέροια, σήμερα, 23/11/2015 και ώρα 15:00 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 29/19-11-2015 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 οκτώ (8):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ (πρόεδρος)
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
3. ΤΖΗΜΑ-ΤΟΠΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ
4. ΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΜΑΝΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
6. ΛΕΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
3. ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν και δακτυλογραφήθηκαν από τον Συμεών Καραγαβριηλίδη, υπάλληλο Δήμου
Βέροιας.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου
το από 19-11-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου Γκόγκα Ελένης, που έχει ως εξής :
Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» το συμβούλιο στα όρια της τοπικής κοινότητας ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: 2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε
με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα
θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτική
κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρίσκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών,
κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της περιοχής της
δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και
για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε
πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η
λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των
κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότητας,

ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτικής
κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.

Στα πλαίσια της προσφυγικής κρίσης που τους τελευταίους μήνες έχει επηρεάσει πολύ την ελληνική
κοινωνία προτείνω να διοργανώσουμε μια εκδήλωση για τους πρόσφυγες, προσπαθώντας να συμβάλλουμε σαν
δημοτική κοινότητα στην ενημέρωση των πολιτών της Βέροιας. Έγινε μια επαφή μου με την κ.Αλεξάνδρα
Πολιτάκη η οποία δέχτηκε να μιλήσει για το θέμα. Η Αλεξάνδρα Πολιτάκη είναι δημοσιογράφος με σπουδές στα
ΜΜΕ, στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή σκέψη και ευρωπαϊκό πολιτισμό και master στις Πολιτικές Επιστήμες στην
κατεύθυνση της Πολιτικής Φιλοσοφίας. Στα πεδία μελέτης της ανήκουν και οι ανθρωπιστικές κρίσεις και έχει
αναπτύξει πολύχρονη δράση στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας με συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς
παρεμβάσεις σ΄ όλο τον εύρος του προσφυγικού ζητήματος (εμπόλεμες καταστάσεις, εμφύλιες συρράξεις, φυσικές
καταστροφές, Λωρίδα της Γάζας, Πόλεμος στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Πακιστάν, Αφγανιστάν, και αλλού).
Εκλέχτηκε International Leader στο Τόκυο της Ιαπωνίας το 2006, διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ομίλου
Νέων της Unesco το 2010, διαπιστεύτηκε Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής το 2011 και σήμερα είναι μέλος της
Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πρόκειται για την παλαιότερη Μη Κυβερνητική Οργάνωση
προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τακτικό μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που εδρεύει στο Παρίσι, συνεργαζόμενη με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες, εθνικός εταίρος του ευρωπαϊκού δικτύου Migrant Integration Policy Index, εθνικός φορέας
καταγραφής και αναφοράς για φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών και των
μειονοτήτων. Στην Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ανήκει επίσης η πρωτοβουλία για τη
σύσταση του Παρατηρητηρίου παρακολούθησης μέσω διαπιστευμένων παρατηρητών της δίκης της Χρυσής
Αυγής.
Η Αλεξάνδρα Πολιτάκη συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια με θέμα τις όψεις των ανθρωπιστικών κρίσεων,
παίρνει μέρος σε εξειδικευμένες διεθνείς παρεμβάσεις στα προσφυγικά πεδία και άρθρα της δημοσιεύονται σε
μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά σε όλον τον κόσμο όπως, στη βρετανική Guardian, τη Huffington Post, τη
γαλλική Le Monde, το αμερικάνικο Progressive.
Έκανα ερώτηση στην ΚΕΠΑ αλλά δεν ήταν δυνατό να μας δοθεί ο χώρος της Στέγης Γραμμάτων και
Τεχνών γιατί υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις. Επίσης επικοινώνησα με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη, η οποία κάνει
ανακαίνιση της αίθουσας. Τέλος, έκανα αίτηση στο Επιμελητήριο Ημαθίας χθες και είναι πιθανό να μας
παραχωρηθεί η αίθουσά του και ίσως η εκδήλωση γίνει σαν συνδιοργάνωση.
Με την 118/2014 απόφασή μας, δημιουργήσαμε ομόφωνα την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ με μέλη τις Γεωργιάδου Παρθένα, Τζήμα-Τόπη Συρμούλα, και τον
Μπρανιώτη Δημήτριο. Προτείνω τα μέλη της επιτροπής αυτής, σε συνεργασία μαζί μου και με τον γραμματέα της
Κοινότητας να ασχοληθούμε με τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης (αφίσα, προσκλήσεις,προβολή,
προετοιμασία,κλπ).
Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Στη συνδιοργάνωση να βάλουμε και τα παιδιά του 3ου Λύκειου Βέροιας, με τα
οποία έχουμε ένα πρόγραμμα για τους πρόσφυγες, είναι πρόθυμα κι έχουν και υλικό.
Πρόεδρος: Η κ.Πολιτάκη θέλει είκοσι λεπτά να μιλήσει και χρόνο για συζήτηση μετά. Τι ακριβώς θα
παρουσιάσουν τα παιδιά;
Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Είναι το προσφυγικό θέμα και τα δικαιώματα μέσα από τις Τέχνες. Ένα
powepoint θα παρουσιάσουν, για λίγο χρόνο.
Πρόεδρος: Θα το δούμε, ίσως το κάνουμε διήμερο, πιθανά.
Τζήμα-Τόπη Συρμούλα: Αυτό έχει κίνδυνο να μην έρθει ο κόσμος. Θα είναι σύντομα τα παιδιά.
Πρόεδρος: Προτείνουμε πάντως να γίνει Τετάρτη 9/12/2015, στις 18.30 για να είναι κλειστά τα μαγαζιά
και να μπορούν να παρακολουθήσουν μέλη του Εμπορικού Συλλόγου.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 19-11-2015 εισηγητικό σημείωμα της Προέδρου,
2. Τις απόψεις των μελών
Αποφασίζει Ομόφωνα
Προτείνει τα μέλη της επιτροπής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ αυτής,
σε συνεργασία με την Πρόεδρο και τον γραμματέα της Κοινότητας να ασχοληθούν με τη διοργάνωση αυτής της

εκδήλωσης (αφίσα, προσκλήσεις,προβολή, προετοιμασία,κλπ) με ταυτόχρονη παρουσίαση της εργασίας του 3ου
Λυκείου Βέροιας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 140/2015.
………………………………………………………………………………..
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

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

Βέροια 24/11/2015
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
…………………………….

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Ταχ.διευθ. :Μητροπόλεως 55
Τηλέφωνο :2331350594

Βέροια 24-11-2015
Αρ. πρωτ.: Δ.Υ.

Προς: Γραφείο Δημάρχου

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αρ. 140/2015
Απόφαση της Δημοτικής
Κοινότητας Βέροιας

Περίληψη απόφασης:

Πρόταση για διοργάνωση εκδήλωσης για τους πρόσφυγες με αφορμή την Παγκόσμια
Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την 10/12/2015.

Σας κοινοποιούμε την αρ. 140/2015 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας για να λάβετε γνώση και
ανάλογη εφαρμογή.

Η Πρόεδρος

ΓΚΟΓΚΑ ΕΛΕΝΗ

Κοιν.:
1. Επιμελητήριο Ημαθίας
2. Αρχείο

