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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση στο Δήμο Βέροιας Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης και
Παραβατικότητας και ορισμός των μελών του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/99 (ΦΕΚ 89 Α /99), όπως
ισχύει,προβλέπεται ότι σε κάθε Δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000
κατοίκωνσυνιστάται Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του
ΚώδικαΔήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-06) προβλέπεται ότι:
«1.-Τα
Τοπικά
Συμβούλια
Πρόληψης
της
Παραβατικότητας
αποτελούνσυμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής
και αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες
ανάγκεςκαι απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.
2.- Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού ήκοινοτικού
συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2713/1999(ΦΕΚ 89
Α΄), όπως ισχύει, σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριώνχιλιάδων
(3.000) κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, ταοποία είναι
επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρίαστον τομέα
της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι,κοινωνιολόγοι,
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί. Η συμμετοχή σταανωτέρω
συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
3.- Έργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι ηκαταγραφή
και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, ηκατάρτιση
σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας
πουλειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών
εκδηλώσεωνευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο
συντονισμός και ηεφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της
περιοχής κατάλληλων ναπρολάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της
μικρομεσαίας εγκληματικότητας καιτης εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με
στόχο την εμπέδωση της ασφάλειας τωνκατοίκων και δημιουργίας κλίματος

εμπιστοσύνης».
Με την υπ’αριθ. πρωτ. 53/471/9-1-2017(ΑΔΑ: ΩΨΣΣΩ9Ο-ΔΑΡ) απόφαση
Δημάρχου συγκροτήθηκε Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας, του
οποίου η θητεία ήταν τριετής και έληξε στις 9-1-2020.
Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
α)
Τησυγκρότηση
του
Τοπικού
Συμβουλίου
Πρόληψης
Παραβατικότητας(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στο Δήμο Βέροιας.
β) Να καθορίσει τον αριθμό των μελών του από πέντε (5) έως έντεκα (11).
γ) Να ορίσει ποιοι θα μετέχουν σ´ αυτό.
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