ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 7/2006 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 192/2006
Περίληψη
΄Εγκριση συνδιοργάνωσης με τοπικούς φορείς και
υπηρεσίες, εκδήλωσης για την πρόληψη της
παραβατικότητας και κάλυψης μέρους των δαπανών.
Σήμερα 17 Απριλίου 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 13-4-2006 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 26 μέλη.
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Τζήκα-Μπατσαρά
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Ντόβας
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Χιονίδης
Παπαστεργίου
Πουλασουχίδης
Σοφιανίδης
Ορφανίδης

Παρόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Απόντες Δημαρχιακοί
Πάρεδροι
Π. Πιτούλιας
Γ. Μανακούλης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης
συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. Τροχόπουλος, Ι.
Κουρουζίδης.
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 201/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σ. Παναγιωτίδης, Μ.
Γαβρίδης και αποχώρησε ο κ. Ε. Γουναράς.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 203/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι. Κουρουζίδης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 204/2006
απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ε. Γουναράς, Β.
Ρήσσου και αποχώρησε ο κ. Α. Γκαμπέσης.
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 211/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Α. Δελαβερίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 212/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Δ. Δάσκαλος.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 218/2006
απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ. Μιχαηλίδης.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη του συμβουλίου το από 13-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου,
που έχει ως εξής:
Εκφράζοντας την ανησυχία και την αγωνία των κατοίκων, αλλά και της
Δημοτικής Αρχής, για γεγονότα, όπως η πρόσφατη εξαφάνιση ενός παιδιού, από το
κέντρο της πόλης, και η εντεινόμενη (με αφορμή αυτή την εξαφάνιση) φημολογία,
που έδωσε τροφή ακόμη και σε τηλεοπτικές υπερβολές, και καταβάλλοντας κάθε
προσπάθεια για την ψύχραιμη προσέγγιση των γεγονότων και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων, ο Δήμος της Βέροιας συνεκάλεσε, στο
διάστημα που προηγήθηκε, δυο άτυπες συναντήσεις Εκπροσώπων Δημοσίων
Υπηρεσιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και Εκπροσώπων Εκπαιδευτικών
και Κοινωνικών Φορέων της Βέροιας, με αντικείμενο την συζήτηση, την ανταλλαγή
απόψεων και την διατύπωση προτάσεων, τόσο ενόψει του συγκεκριμένου συμβάντος
της εξαφάνισης, που εξακολουθεί να μένει ανοιχτό, όσο και γενικότερα ενόψει της
ανάγκης να αντιμετωπισθεί, όσο γίνεται πιο συγκροτημένα και πιο ριζικά, η
παραβατικότητα ιδιαίτερα των νέων, και να προστατευθούν τα παιδιά, από τους
διάφορους, γνωστούς και άγνωστους, κινδύνους που τα περιβάλλουν.
Ακόμη, να ενθαρρυνθούν, όσο είναι δυνατόν, πρακτικές ανάπτυξης της
κοινωνικής αλληλεγγύης, και εμπέδωσης αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους,
ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τις μετακινήσεις και τις ποικίλες δραστηριότητες των
μαθητών, κ.λπ.
Στις δυο αυτές άτυπες συναντήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχείο,
με την συμμετοχή Εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής
Αστυνομίας, της Επιμελητείας Ανηλίκων, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συλλόγων Δασκάλων και Καθηγητών, των
Δημόσιων και Δημοτικών Πολιτιστικών Οργανισμών, ειδικών Ψυχολόγων, κ.λπ.,
διατυπώθηκε, μετά από εκτενή συζήτηση, η πρόταση για την διοργάνωση, με
πρωτοβουλία του Δήμου, και με συνεργασία των Τοπικών Φορέων και Υπηρεσιών,
μιας ειδικής, ανοιχτής εκδήλωσης, στις 31 Μαΐου 2006, η οποία θα έχει τον γενικό
τίτλο: «Οικογένεια, Πολιτεία, Κοινωνία & Παιδί», στην οποία εισηγητές,
προερχόμενοι από τους πιο πάνω Τοπικούς (ή και άλλους Κεντρικούς) Φορείς, θα
παράσχουν υπεύθυνη πληροφόρηση και θα διατυπώσουν προτάσεις, για την πρόληψη
της παραβατικότητας, την προστασία των παιδιών και των εφήβων, την ανάδειξη και
ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας και της κοινωνίας, κ.λπ.
Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο συμμερίζεται κατ αρχήν τον ως άνω
προβληματισμό, θα μπορούσε να αποδεχθεί την πρόταση αυτή, και να αναλάβει ο
Δήμος της Βέροιας την συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης, ώστε, με ηρεμία και
διακριτικότητα, να διεξαχθεί μια νηφάλια δημόσια συζήτηση και να αναληφθούν
κοινές πρωτοβουλίες, που θα αποβλέπουν αποκλειστικά στην ενίσχυση της
κοινωνικής αλληλεγγύης, στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας, στην έμπρακτη
διάλυση διαφόρων φημολογιών, στην υπεύθυνη ενημέρωση των κατοίκων, στην
ένταση της συμμετοχής κ.λπ.
‘Ετσι, προτείνεται να συμμετάσχει και ο Δήμος μας στην συνδιοργάνωση
αυτής της Εκδήλωσης, αναλαμβάνοντας την σχετική πρωτοβουλία, και καλύπτοντας,
κατά περίπτωση, είτε ένα μέρος των σχετικών προπαρασκευαστικών ενεργειών, είτε
και καλύπτοντας ένα μέρος των δαπανών της (όπως, ενδεικτικά, αναπαραγωγή
έντυπου υλικού, φωτογραφική ή μαγνητοσκοπική κάλυψη των εργασιών της, κ.λπ.).
Η σημερινή απόφαση προτείνεται να αποτελέσει απλώς την κατ αρχήν
απόφαση, για την συμμετοχή του Δήμου μας στην ως άνω συνδιοργάνωση, ενώ οι
δαπάνες, που θα προκληθούν από την συνδιοργάνωση αυτή θα αντιμετωπισθούν και

θα τεθούν προς έγκριση, μετά από την διεξαγωγή της Εκδήλωσης, και θα βαρύνουν
την με Κ.Α. 00/6441 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006.Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 13-4-2006 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την ανάγκη συνδιοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης με τοπικούς φορείς και
υπηρεσίες για την υπεύθυνη πληροφόρηση, την ανταλλαγή απόψεων και τη
διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη της παραβατικότητας, την προστασία των
παιδιών και των εφήβων, την ανάδειξη και ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας, της
κοινωνίας και της Πολιτείας.
3.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2006 και στον Κ.Α. 00/6441
«Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» υπάρχει γραμμένη σχετική
πίστωση.
4.- Τις διατάξεις των άρθρων 106 και 218 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παρ. 3
και 4 του άρθρου 25 του Ν. 3202/03) του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση του Δήμου Βέροιας με Τοπικούς Φορείς και
Υπηρεσίες, εκδήλωσης για την πρόληψη της παραβατικότητας, με θέμα «Οικογένεια,
Πολιτεία, Κοινωνία και Παιδί», στη Βέροια στις 31 Μαϊου 2006.
Β) Εγκρίνει την κάλυψη μέρους της δαπάνης που θ’ απαιτηθεί για τον
παραπάνω σκοπό, σε βάρος της πίστωσης με Κ.Α. 00/6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια
συναντήσεις και διαλέξεις», του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2006.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 192 / 2006
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΑΡΕΔΡΟΙ
Κ. Μιχαηλίδης
Π. Ποταμόπουλος

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 28-4-2006
Ο Δήμαρχος
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