ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 461/2006
Περίληψη
Συγκρότηση και λειτουργία στο Δήμο Βέροιας
Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
και ορισμός των μελών του.
Σήμερα 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο
Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-9-2006 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Δημαρχιακούς Παρέδρους
και στον Δήμαρχο σύμφωνα με τα άρθρα 94, 108 & 119 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.)
και 8 του Ν. 2539/97.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία αφού επί συνόλου 31 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη.
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Γκαμπέσης
Γιαννουλάκης
Παναγιωτίδης
Κεχαγιόγλου
Δημούλα
Γουναράς
Ακριβόπουλος
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
Ρήσσου
Χιονίδης
Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδου
Δάσκαλος
Δελαβερίδης
Μιχαηλίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Τσιάρας
Σοφιανίδης
Ορφανίδης
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Γεωργιάδης
Καλαϊτζίδης
Φουρνιάδης
Κουρουζίδης
Γαβρίδης
Μηλιόπουλος

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ.
453/2006 απόφασης προσήλθε ο κ. Α.
Παπαστεργίου.
2) Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Σ.
Παναγιωτίδης, Κ. Χιονίδης, Δ. Δάσκαλος, Γ.
Ορφανίδης και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 454/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Ορφανίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 471/2006
απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν. Κεχαγιόγλου, Γ.
Τροχόπουλος, Σ. Κρομμύδας, Κ. Πουλασουχίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 28-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2713/99 (ΦΕΚ 89Α΄/99), όπως ισχύει,
προβλέπεται ότι σε κάθε Δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων
συνιστάται Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.).
Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 84 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α΄/8-6-06) προβλέπεται:
«1.- Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Παραβατικότητας αποτελούν
συμβουλευτικά γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και
αποκεντρωμένης αντιπαραβατικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες
ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών.
2.- Συγκροτούνται και λειτουργούν με απόφαση του οικείου δημοτικού ή
κοινοτικού 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 τριών
χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα
οποία είναι επιστήμονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία
στον τομέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληματολόγοι,
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνομικοί.
Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
3.- Εργο των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η
καταγραφή και η μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η
κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας
που λειτουργούν, η διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων και συναφών εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, καθώς και ο συντονισμός και
η εφαρμογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων
να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας
εγκληματικότητας και της εν γένει παραβατικής συμπεριφοράς, με στόχο την
εμπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης».
Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το συμβούλιο να εγκρίνει τη
συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
(ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στο Δήμο Βέροιας, να καθορίσει τον αριθμό των μελών του από πέντε
(5) έως έντεκα (11) και να ορίσει τα μέλη του.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Δήμαρχος: Μετά την τροποποίηση του νόμου αλλά και την πρόβλεψη
διάταξης του νέου δημοτικού κώδικα, προτείνουμε να αποτελείται από τους:
Δήμαρχο, Εισαγγελέα, Διοικητή της Ασφαλείας, Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου,
Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου, εκπρόσωπο της Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας κυρία
Μαρασλή, ψυχολόγο του Δήμου, κυρία Αναγνώστου, ψυχολόγο, Πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου, Προϊστάμενο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και
Προϊστάμενο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Πρόεδρος: Δηλαδή η πρόταση είναι για 11μελές συμβούλιο, δηλαδή το
ανώτερο που προβλέπει ο νόμος. Ερωτήσεις.
Μιχαηλίδης: Κε Δήμαρχε, μπορείτε να μου θυμίσετε το τοπικό συμβούλιο
Πρόληψης Εγκληματικότητας πότε το είχαμε συστήσει και ποια ήταν τα πρώτα μέλη
τα οποία συμμετείχαν;
Δήμαρχος: Το 2003 νομίζω το συστήσαμε και τα πρώτα μέλη ήταν ο
Δήμαρχος, ο Εισαγγελέας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Διοικητής

Ασφαλείας, ο Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου, ο
Δικαστικός Επιμελητής Ανηλίκων, η Ευαγγελία Τέτου, ο Απόστολος Σαμαράς,
ψυχολόγος και η Μαργαρίτη Χριστίνα, κοινωνιολόγος.
Πρόεδρος: Τοποθετήσεις.
Τροχόπουλος: Προτείνω να συμπεριληφθεί και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος σε
αυτό το συμβούλιο.
Δήμαρχος: Θα πρέπει να βγάλουμε κάποιον κύριε Τροχόπουλε για να μετέχει
και ο φαρμακευτικός σύλλογος.
Τροχόπουλος: Βάζετε απλούς υπαλλήλους και δεν βάζετε ολόκληρο σύλλογο;
Μιχαηλίδης: Προφανώς και δεν είμαστε αντίθετοι προς την σύσταση του
Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης, έτσι όπως αυτό προβλέπεται από τον νέο κώδικα,
όμως ειλικρινά δεν έχει πέσει στην αντίληψη μου κε Δήμαρχε εάν στο προηγούμενο
κοντινό παρελθόν είχε συνεδριάσει αυτό το όργανο και μάλιστα με τέτοια θέματα, τα
οποία είχανε λάβει χώρα στον τόπο μας και ειδικά με το τελευταίο θέμα, το οποίο
ήταν εξίσου σημαντικό και ουσιαστικό, μιας και η πόλη μας έγινε γνωστή αρνητικά
στο Πανελλήνιο και όχι μόνο. Περίμενα λοιπόν αυτό το συμβούλιο να έχει και μία
άλλη διαφορετική δράση και εφόσον είναι ένα συμβούλιο για την πρόληψη της
παραβατικότητας να υπήρχαν προτάσεις και να υπήρχε μία έξωθεν μαρτυρία. Δηλαδή
αυτή η δράση του να είχε φανεί και οι προτάσεις του προς την τοπική κοινωνία.
Παρόλα αυτά, δεν έχει υποπέσει τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη, κάποια
συγκεκριμένη πρόταση ή δράση αυτού του συμβουλίου και νομίζω ότι είναι και
άκομψο να ερχόμαστε σήμερα απλά για να αλλάζουμε τα μέλη και στην ουσία να μην
υπάρχει ουσιαστική δράση και παρέμβαση στα τοπικά ζητήματα, τα οποία
ταλανίζουν την κοινωνία μας. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν γίνει μία τέτοια αλλαγή να έχει
μία ουσιαστική δράση.
Πρόεδρος: Αυτό δεν μπορούμε να το προκαταλάβουμε κε Μιχαηλίδη.
Συζητάμε συγκεκριμένο θέμα.
Μιχαηλίδης: Το συμβούλιο δημιουργείται για την πρόληψη και όχι τη
θεραπεία της παραβατικότητας. Να έχει μία ουσιαστική δράση και εφόσον
συμμετέχουν και οι σύμβουλοι ή συμμετέχουν και μέλη του ευρύτερου Δήμου, να
υπάρχει μία ουσιαστική παρέμβαση.
Δήμαρχος: Έχει δίκιο ο κύριος Μιχαηλίδης. Δεν προλάβαμε να
συνεδριάσουμε γιατί έγινε η αλλαγή του νομικού καθεστώτος, έπρεπε να εκδοθούν
υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσει το όργανο αυτό. Προτείνω στη θέση της
κας Μαρασλή ή της κας Αναγνώστου να μπει ο Φαρμακευτικός σύλλογος.
Μπατσαρά: Μήπως θα ήταν καλύτερα να αντικατασταθεί ο Εμπορικός
Σύλλογος από τον Φαρμακευτικό;
Ουσουλτζόγλου: Συμφωνούμε με την κυρία Μπατσαρά.
Δήμαρχος: Συμφωνώ κι εγώ με την κα Μπατσαρά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 28-8-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Τις προτάσεις και απόψεις του Δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, όπως
αυτές αναπτύχθηκαν στη συζήτηση του παρόντος θέματος.
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) καθώς και του αρθ. 16 του Ν. 2713/99 (ΦΕΚ
89/Α/99), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης
Παραβατικότητας στο Δήμο Βέροιας.
Β) Καθορίζει τον αριθμό των μελών του παραπάνω Συμβουλίου σε ένδεκα
(11).
Γ) Ορίζει ότι στο παραπάνω Συμβούλιο θα μετέχουν:
1. Ο Δήμαρχος Βέροιας.
2. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Βέροιας.
3. Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας.
4. Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Υγείας & Πρόνοιας της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.
5. Ο Προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
6. Ο Προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας.
7. Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.
8. Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Βέροιας
9. Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Βέροιας.
10. Η Αναστασία Μαρασλή, ψυχολόγος, υπάλληλος Δήμου Βέροιας.
11. Η Ειρήνη Αναγνώστου, σχολική ψυχολόγος, δημότισσα.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 461/ 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Παναγιωτίδης
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Γουναράς
Τσαμήτρου-Καραχατζή
Σιδηρόπουλος
Τροχόπουλος
Τζήκα-Μπατσαρά
Σακαλής
Ντόβας
Κρομμύδας
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 15-9-2006
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου
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